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Moja Biblia
Nowa Gwinea – naszym domem!

Poznaj misjonarzy, którzy udali się do dzikiej dżungli

Kolorowanka
Łamigłówki dla główki
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W poprzednim numerze „Małego Idźcie” poznaliście dwie misjonarki –
Beatę Woźną z Polski oraz Teresę Wilson z Wielkiej Brytanii. Poświęciły one
ostatnie 10 lat swojego życia, aby nauczyć się języka ludu Seimat, zamieszkującego maleńkie wyspy na Pacyfiku, a następnie przetłumaczyły
dla nich Nowy Testament. Od maja
roku 2013 lud Seimat może czytać
Słowo Boże i w ten sposób poznawać Pana Jezusa! To wspaniała i radosna wiadomość, choć nie dane
nam było usłyszeć o tym wydarzeniu w naszym mediach. Jestem bardzo ciekawa, jak im idzie czytanie.
Czy zastanawiałeś się nad tym, ile
udało im się przeczytać i odkryć
przez te pół roku w lekturze Nowego Testamentu?
A jak tobie idzie studiowanie
Bożego Słowa? Czy przypominasz
sobie, jakie księgi Biblii czytałeś
w ciągu ostatniego pół roku? Jesteś
gotowy na mały test?

Może regularne czytanie Biblii sprawia ci trudność, bo brakuje ci dyscypliny i wytrwałości? Mam dla ciebie szczególną propozycję – rozpoczął się
Nowy Rok. To doskonała okazja, by rozpocząć regularne czytanie Bożego
Słowa! Pomoże ci w tym kalendarz. Możesz wykorzystać jakiś kalendarz,
który masz w domu. Możesz też taki kalendarz sam zrobić. Wystarczy wziąć
12 kartek (najlepiej w formacie A4), linijkę i coś do pisania.
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Narysuj tabelę na kartce
o formacie A4, wyznaczając
7 pól poziomo i 6 pól pionowo. Zapisz nazwy siedmiu
dni tygodnia. Wpisz cyfry
oznaczające poszczególne
dni miesiąca. Obok zamieściliśmy przykładowy kalendarz na styczeń 2014.
Wyznacz sobie codziennie czas na czytanie Pisma Świętego. Każdego dnia, gdy skończysz czytać Biblię, zakoloruj na kalendarzu odpowiedni
dzień. Możesz wyznaczyć sobie nagrodę na koniec miesiąca za dobrą pracę
ze Słowem Bożym!
A jak czytać Biblię? Oto krótki przewodnik dla ciebie.
KRÓTKI PRZEWODNIK JAK CZYTAĆ BIBLIĘ
1. POMÓDL SIĘ
2. CZYTAJ
3. ZASTANÓW SIĘ
• Czego dowiedziałeś się z tego fragmentu o Bogu (Panu Jezusie, Duchu Świętym) lub o człowieku?
• Czy jest w tym fragmencie jakaś obietnica, jakieś ostrzeżenie lub nakaz do wykonania?
• Który werset, lub która myśl z przeczytanego tekstu okazała się dla
ciebie najważniejsza? Wpisz ją do notesu.
• Jak zastosujesz to, czego się nauczyłeś?
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Przenieśmy się teraz do lasów tropikalnych, wzniosłych gór i wulkanów, wartkich rzek i ostoi rzadkiej zwierzyny na wyspie Papua
Nowa Gwinea. Pamiętasz jaki ma kształt na mapie? Tak! Przypomina
kształtem dinozaura.
Znajdź w swoim domu globus lub
mapę świata. Wyszukaj Polskę – to
proste zadanie. Teraz część druga zadania – znajdź Papuę Nową Gwineę
(PNG). Możesz poprosić kogoś dorosłego o pomoc. Papua Nowa Gwinea
położona jest na drugiej półkuli ziemi.
Oj, jak to daleko z Polski!
To właśnie tam mieszka polska misjonarka, tam też wiele lat spędzili bohaterowie naszego opowiadania. Po
długich przygodach i utrudnieniach na
drodze, dotarli w końcu na PNG. Jeszcze kilka dni marszu i będą w swoim
nowym domu.

NOWA GWINEA - NASZYM DOMEM!
Zmieszane z potem łzy spływały mi po policzkach. „Chyba
nie zrobię już następnego kroku”- płakałam. Jednak jakimś
cudem wciąż szłam. Wspinaliśmy się wyżej i wyżej jeszcze
przez kolejne sześćset metrów.
Był czwarty sierpnia 1959 roku. Po wspięciu się na ostatnie pasmo górskie zatrzymałam się i spojrzałam na dolinę,
w której gnieździło się parę tuzinów małych chat pokrytych
strzechami.
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Po godzinach wędrówki w górę i w dół stromymi ścieżkami górskimi bolały mnie nogi. Wędrowaliśmy przez
chłodny las deszczowy. Mozolnie przeprawialiśmy się
przez rozległe obszary gorących, pozbawionych cienia łąk.
Następnie odnajdywaliśmy drogę nad wąskimi, skalistymi
przepaściami. Przeprawialiśmy się przez rwące, ocienione
rzeki. To właśnie wtedy, gdy zmuszaliśmy nasze wyczerpane ciała do pokonania ostatnich 600 metrów płakałam ze
zmęczenia.
Jednak sam widok wioski wystarczył, aby moje łzy obeschły i abym natychmiast zapomniała o wyczerpaniu. Osiągnęliśmy Mobuta, wioskę, która miała być naszym domem
przez znaczną część następnych piętnastu lat!
Razem z mężem przyjechaliśmy na Terytorium Nowej
Gwinei dwa miesiące wcześniej. W naszym głównym centrum – Ukarumpa, jeden ze współpracowników opowiedział
nam o żyjącej w górach grupie ludzi określanych przez rząd
jako „Awa”. Powiedział, iż ludzi Awa można raz lub dwa razy
do roku spotkać w okolicy placówki patrolu rządowego.
Grupa niskich, muskularnych mężczyzn, uzbrojonych
w prawie dwu metrowej długości łuki i haczykowate strzały, wyłaniała się z lasu deszczowego. Wplecione w ich krótkie kędziory sznurki, splecione z kory, zwisały aż do pasa.
Wbite w przegrodę nosową zęby świni nadawały im wyjątkowo dziki wygląd. Ponieważ nie znali łamanej angielszczyny (pidgin), języka handlowego Terytorium, nikt ze „świata
zewnętrznego” nie mógł się z nimi porozumieć. Tacy byli
Awowie!
małe IDŹCIE

5

Gdy Ed i ja usłyszeliśmy o nich zaczęliśmy modlić się
o Boże prowadzenie i otrzymaliśmy wewnętrzne potwierdzenie, słysząc szept Ducha Bożego: „Posyłam was do tych
ludzi”. Mieliśmy więc żyć wśród Awów. Mieliśmy nauczyć
się ich niezapisanego języka, opracować alfabet i nauczyć
ich czytać. Z ich pomocą mieliśmy przetłumaczyć Nowy Testament na ich język. Pragnęliśmy również zobaczyć, jak
dzięki łasce Boga poznają Pana Jezusa.
Teraz więc potykając się pokonywaliśmy ostatni kawałek
krętej ścieżki wiodącej do wioski. Czuliśmy się śmiertelnie
zmęczeni, a jednak podnieceni dotarciem do celu. Mężczyźni Awa, którzy prowadzili nas przez góry z dumą i niemalże
po królewsku wprowadzili nas do swojej wioski. Mężczyźni,
kobiety i dzieci w milczeniu obserwowali nasz przemarsz.
Nasi przewodnicy złożyli do okrągłego, pokrytego strzechą
domku o przekroju ponad trzech metrów, parę niezbędnych
rzeczy, które wzięliśmy ze sobą. Następnie wprowadzili nas
do środka. Czując się zbyt zmęczona, by zrobić coś więcej,
uśmiechnęłam się słabo do kobiet i powoli weszłam do naszego nowego domu.
Umeblowanie stanowiło jedno wąskie, niskie łóżko zbudowane z żerdzi połączonych ze sobą pnączami. Żerdzie
przykrywała mata ze spłaszczonego i poprzetykanego bambusa. Nie było okien, a wejście miało niewiele ponad metr
wysokości.
Tamtej nocy, dopiero po tym, jak wczołgaliśmy się do
śpiworów, zauważyliśmy, że nasze łóżko drastycznie nachyla się w stronę ściany. Nigdy jednak to nachylenie nam
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Autorka, Loretta Loving przed swoim pierwszym domem w wiosce Awów.

nie przeszkadzało. Nie żałowaliśmy również, że z naszej listy rzeczy potrzebnych nie wykluczyliśmy materaców. Byliśmy młodzi, byliśmy razem w naszym pierwszym domu,
a przede wszystkim, przepełniała nas radość z tego, że na
koniec mieszkaliśmy wśród tych, do których powołał nas
Bóg.
To właśnie na ten moment czekałam od ukończenia dwunastego roku życia. W lecie poprzedzającym moje dwunaste urodziny byłam na obozie biblijnym. Spaliśmy na biwaku
pod kalifornijskimi sekwojami. Każdego ranka słuchaliśmy
zwiastowania Bożego Słowa, a popołudniami pływaliśmy
w rzece. Tam poznałam Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Następnego lata, na tym samym obozie, powiedziałam Bogu, że chcę być misjonarką. Nigdy nie zachwiałam
się w tym postanowieniu.
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Pokoloruj obrazek. Dorysuj Arettę i jej męża Eda obok ich pierwszego domku w w
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wiosce Awów.
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Gdy miałam rozpocząć pierwszy rok liceum kłóciłam się
z mamą: „Nie chcę uczyć się pisania na maszynie! Będę
misjonarką a nie sekretarką”. Na szczęście jednak ostatnie słowo należało do mamy. Któż mógł przewidzieć, że ta
misjonarka będzie sekretarką, przepisującą, podczas tych
wszystkich lat spędzonych na tłumaczeniu, co najmniej pięć
razy na maszynie tekst całego Nowego Testamentu w języku Awów.
Dla Eda nasze przybycie do wioski było wypełnieniem zobowiązania, jakie podjął na studiach technicznych w Virginia. Gdy wyjaśniał dlaczego podjął taką decyzję powiedział:
„Jedna grupa twierdziła – My mamy prawdę!, druga deklarowała – Nie, to my mamy prawdę! Jeszcze inna – Nie, to
my… Zapytałem więc sam siebie – Czym jest prawda?”.
Gdy był na drugim roku studiów pytanie to spowodowało, że codziennie przez dwadzieścia minut czytał Nowy Testament. Pamiętał, jak natknął się na tekst w 2 Liście do Koryntian 5:17, „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym
jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się
nowe”.
„Przeczytałem te słowa i niemalże spadłem z krzesła” –
wspominał. Powiedział sam do siebie: „Przecież właśnie to
się stało ze mną! Moje życie uległo zmianie, gdy czytałem
tę Księgę!”.
Później Bóg postawił przed Edem inne wyzwanie: „Idąc
na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu…”
(Ew. Marka 16:15).
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Usłyszał, jak cichy wewnętrzny głos zadaje mu pytanie:
„Mój synu, czy zechcesz zanieść Dobrą Nowinę do ludzi
w innych krajach, którzy jej nie słyszeli?”.
Ed tak opowiadał o swojej reakcji na to pytanie: „Pewnie
Panie - odparłem nonszalancko. Jednak Pan nie pozwolił
mi dalej czytać, dopóki nie zmierzyłem się z tym pytaniem.
Uklęknąłem i powiedziałem Mu, iż dzięki Jego łasce, będę
mu służył w innych krajach”.
A teraz, tego sierpniowego dnia 1959 roku, dotarliśmy na miejsce, aby mieszkać wśród Awów - ludzi, którzy
nigdy nie słyszeli imienia Jezusa Chrystusa.
Tamtej nocy, w przytulnym i ciepłym miejscu pod strzechą, spaliśmy zdrowo mimo obcych dla nas dźwięków: pochrząkiwań wiejskich świń, drapiących się o bambusowe
ściany, łopotu skrzydeł przelatujących przez wioskę wielkich nietoperzy owocowych, popiskiwań kurczaków uciekających przed wygłodniałym psem i przyjaznego gwaru,
jaki nieodłącznie towarzyszy płonącym ogniskom podczas
chłodnych, górskich nocy. Wdzięczni za to, że jesteśmy na
miejscu, spaliśmy snem wyczerpanych.
Przez następne pięć miesięcy mieszkaliśmy na tamtym
miejscu – byliśmy tylko we dwójkę, do czasu aż dołączyła
do nas kura znosząc jajka pod łóżkiem! Ale to już zupełnie
inna historia…
Opracowała Marta Marcol (na podstawie książki „Slices of life”,
tłum. Katarzyna Jarosz)
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Czas na twoją modlitwę
Pan Jezus czeka na twój głos!
Panie, jesteś dobrym Ojcem! Pragnę Twej woli
w moim życiu. Pragnę wykonywać Twoją wolę
tak, bym pod koniec życia mógł powiedzieć:
„Warto było tak żyć”. Amen

Chwila na przemyślenia
Pamiętasz werset, który rzucił wyzwanie Edowi, aby udać się do dalekiego kraju i tam głosić Ewangelię?
Sprawdź swoją pamięć. Werset możesz łatwo
odszyfrować, uzupełniając brakujące litery.
W poniższym zdaniu podano tylko pierwszą i ostatnią literę każdego wyrazu:
I rzekł im Jezus:

„I _ _ c na c _ _ y ś _ _ _ t, g _ _ _ _ _ e
e_______ę w________u
s _ _ _ _ _ _ _ _ u”
A teraz sprawdź rozwiązanie w Biblii. Odszukaj Ewangelię Marka 16:15.

Pora na krótką refleksje
Spójrz na Słowa Pana Jezusa i zadaj sobie pytanie:
Gdyby Bóg powołał mnie, abym wyjechał do innego
kraju i tam Mu służył, czy posłuchałabym Jego głosu?
Czy byłbym gotowy wyjechać?

12

małe IDŹCIE

Napisz krótki list - modlitwę do Pana Boga z twoją odpowiedzią. Pamiętaj, że możesz Mu powiedzieć o wszystkich twoich obawach.
Pan Bóg słyszy twoją modlitwę i potrafi czytać!

Drogi Ojcze w Niebie,

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………

…………………
(miejsce na twój podpis)
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Połącz punkty od 1 - 38 , a zobaczysz piękną roślinę występującą na Nowej Gwinei.

Jak się nazywa ta roślina? Odgadniesz nazwę, jeśli opuścisz wszystkie X, Y i Z.

Pokoloruj obrazek. Dorysuj owoce. Jeżeli nie wiesz jak wyglądają
popatrz na stronę 15.
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CIEKAWOSTKI
Czy wiesz, że wszystkie części tego drzewa są użyteczne?
Owoc
Miąższ jest jadalny na surowo i po wysuszeniu. Używa się
go też do produkcji kosmetyków. Mleko robi się przecierając utarty miąższ z gorącą wodą.
„Woda kokosowa” - przezroczysty płyn, który wypełnia
wnętrze młodego owocu, to znakomity napój. Podaje się ją także w problemach żołądkowych, a nawet jako kroplówkę. Skorupy z owocu używane są
jako paliwo, ale też do polerowania podłóg i jako ozdoby.
Liście
Służą do wyrobu koszy, przykrywania dachów, budowy
płotów i ścian budynków. Młode listki są jadane na surowo, gotowane lub marynowane jako tzw. kapusta palmowa.
Pień
Buduje się z niego meble i kładki. Z włókien wytwarza się liny,
pędzle, szczotki, maty, uszczelnia się nim łodzie.
Z wydrążonych pni robi się bębny, pojemniki i małe kajaki.
Korzeń

Przyrządza się z niego farbę, płyn do płukania ust i niektóre
leki. Zgnieciony korzeń zamienia się w miotełkę, którą czyści się zęby.

Pozbieraj kokosy, a odkryjesz, jak palma kokosowa nazywa się w języku malajskim.
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EWAKUACJA
Musisz uciekać na bezludną wyspę. Możesz zabrać ze sobą dziesięć rzeczy.
Wypisz te, które według ciebie, są niezbędne do życia (ubrania, jedzenie,
przyrządy). Może poniższe obrazki pomogą ci podjąć decyzję, co ze sobą
zabrać.
Twoja lista:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Czy widzisz, z jak małą ilością sprzętu poradziłbyś sobie?
Na szczęście dzisiaj nie musisz nigdzie wyjeżdżać. Podziękuj Bogu za wszystko,
co masz pod ręką. Pomyśl, o ile więcej rzeczy masz w domu niż te na powyższych rysunkach. Pomyśl, że wiele dzieci na świecie nie ma nawet części
z tego.
Copyright © Biblijne Stowarzyszenie Misyjne, Wydawca zezwala na kopiowanie na użytek Szkółek Niedzielnych, lekcji religii, itp.
Opracowanie Marta Marcol i Nela Kłapa. Ilustracje: Natalia Cieślar. Skład komputerowy - Adam Wania, Point Press.
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