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    Karibu katika Kanisa la Kwanza la Baptisti la Marekani. Hili ndilo kanisa kongwe la 
Baptisti hapa Marekani na lilianzishwa na Roger Williams mwaka 1638 zaidi ya miaka 
375 iliyopita. Kanisa hili ambalo kwa sasa ni nyumba ya mikutano, lilijengwa katika 
mwaka 1774 na 1775 usiku wa mapinduzi ya Marekani zaidi ya miaka 200 iliyopita. 
Kanisa hili lina mambo ya zamani ya kujivunia, mambo muhimu ya sasa na matumaini 
kwa siku za usoni.  Tunakukaribisha kushiriki wakati huu wa sasa wakati unafanya ziara 
katika nyumba hii ya mikutano.  
  
 
    Ziara utakayoifanya mwenyewe itakupa historia fupi ya kanisa hili na kuonyesha 
masuala ya kihistoria ya kuvutia pamoja na vipengele muhimu vya usanifu kwenye 
nyumba hii ya mikutano.  
 
 
    Tutaanza katika chumba cha MANNING, kilichopewa jina kwa heshima ya Daktari 
James Manning ambaye alikuwa Rais wa kwanza wa Chuo Kikuu Cha Brown na 
mchungaji wa kwanza wa kanisa hili lilipojengwa.  
  
 

Historia ya kanisa hili inaanza na Roger Williams mmoja kati ya Puritans Zaidi 
ya15,000 ambao waliondoka Uingereza katika miaka ya 1630 kukimbia mashitaka ya 
kidini na kisiasa. Wengi wao walikuja Marekani kwa meli kuanzisha makoloni pembeni 
mwa bahari kwenye mji wa Massachusetts. Roger Williams alijiunga mwaka 1629 ili 
kufanya mipango ya msafara na alikuwa rafiki wa viongozi ikiwa ni pamoja na Gavana 
wa kwanza aliyeitwa John Winthrop. Hata hivyo Williams hakuwa miongoni mwa wimbi 
la kwanza la Puritans ambao waliwasili katika majira ya joto ya mwaka1630 kwa 
kuanzisha mji wa Boston. Yeye alikuja Februari 1631 na mara moja alibaini kuwa wazo 
lake wa ukoloni linatofautiana na maoni ya wengine wengi.  

 
 

    Yeye alikataa kukubali kuteuliwa kama waziri msaidizi wa Kanisa la Boston mpaka 
hapo kanisa litakapositisha kabisa mahusiano yake na Kanisa la Uingereza. Williams 
alihamia Salem ambapo alikaa kwa muda mfupi kabla hajahamia kwenye koloni la 
Plymouth ambako aliishi kwa miezi kumi na nane kabla ya kurudi Salem kuwa waziri wa 
kanisa huko. Kuanzia hapo alianza kuhubiri mafundisho yake ya UHURU WA NAFSI, 
ambayo yalinyima haki ya mamlaka ya kiraia kuingilia kati katika masuala ya dini na 
dhamiri. Alidai MGAWANYO WA KANISA NA SERIKALI, akisema kwamba ibada ya 
Mungu inahitaji uhuru wa dini. Mawazo yake yalitishia misingi ya kidini na kisiasa ya 
koloni la Massachusetts.  Aidha, Williams alitangaza kuwa ilikuwa “HAKIKA UONGO 
WA UMMA” kusema kwamba Mfalme wa Uingereza alikuwa na haki ya kutoa ruzuku ya 
ardhi kwa walowezi ambayo iiikuwa haijanunuliwa kutoka kwa  Wahindi . Wazo hili 



lilileta changamoto ya uhalali wa hati za kumiliki ardhi katika koloni na hivyo kutishia 
misingi ya uchumi wake.  
 
        Katika mwaka 1635, viongozi walikuwa wamechoshwa na mawazo ya Williams 
yenye msimamo mkali, kwa hiyo walimshitaki  na hatia ya uchochezi, uzushi, na 
kushindwa kuchukua kiapo cha utii katika koloni. Chini ya utaratibu wa Uingereza, 
Williams alikimbia  Februari 1636, akatembea kwenye theluji, kutoka Salem mpaka 
ufukwe wa  Narragansett, ambapo alikaa kipindi chote cha majira ya baridi na watu 
wakarimu wa Wampanoags. Baada ya kipindi cha baridi, yeye na baadhi ya masahaba 
kutoka Salem walivuka kuelekea Mto wa SEEKONK na kuanza makazi katika ardhi 
Williams aliyonunua kutoka Narragansetts. Aliita "Providence" kwa sababu ya uwezo 
Mungu alioelekeza kwake. Koloni hili lilikuwa mahali ambapo kila mtu alikuwa na uhuru 
wa dini. Wale wote ambao walikuwa na "shida ya dhamiri" wangeweza kupata UHURU 
WA NAFSI wakiwa Providence. 
 
 
    Williams , waziri wa kuteuliwa , mara alianza kukusanya waumini kwa ajili ya ibada za 
mara kwa mara katika nyumba yake, na baada ya kama miaka miwili waumini hao 
wachache  wakawa  kanisa la kwanza la Baptisti la Marekani. Roger Williams ambaye 
alikuwa Padri wa Anglican na Puritans alibadilika kuwa BAPTIST.  Akawa sasa 
anaamini kwenye UBATIZO WA WAUMINI na sio watoto wachanga, Williams 
aliwabatiza tena waumini wake, na alikuwa mchungaji wa kwanza. Hata hivyo safari 
yake ya kiroho haikuwa mwisho hapa. Katika kipindi cha miezi michache alianza kuwa 
na mashaka kwamba taasisi nyingine zilizopo zinaweza kujiita kanisa . Alihitimisha 
kwamba Kanisa lilikuwa limekufa wakati wa Mfalme wa Kirumi Theodosius na 
alipofanya Ukristo kuwa dini ya Dola karibu miaka 390 AD iliyopita.  Yeye aliamini 
kwamba ibada na matendo ya Kanisa yamekuwa batili na rushwa. Hivyo, katika majira 
ya joto ya mwaka 1639 alijiuzulu, lakini yeye aliendelea kuifurahia hadi mwisho wa 
maisha yake imani kwamba kanisa alilopanda lilikuwa na misingi ya maandiko. Alikaa 
imara katika utetezi wake wa uhuru wa dini, na ushawishi wake ulisababisha Rhode 
Island kuwa bandari ya kipekee ya uhuru wa dini katika karne ya 17.  
  
 
    Kanisa hili dogo la Baptisti liliendelea bila Williams, lakini hawakuwa na nyumba ya 
kukutana mpaka mwaka1700. Katika mwaka huo mchungaji PARDON TILLINGHAST, 
alijenga nyumba ya kukutana kwenye eneo la ardhi yake mwenyewe vitalu kadhaa 
kutoka hapa kwenye mtaa huu wa North Main. Basi, katika mwaka1726, nyumba 
nyingine ya pili kubwa ilijengwa kwa ajili ya kuweza kuwakaribisha waumini wengine 
wengi waliokuwa wanaongezeka kutokana na kanisa kukua. Providence iliendelea 
kukua katikati ya karne ya 18, na Muamsho Mkubwa uliongeza idadi ya Baptists 
maeneo yote ya New England. Hatimaye, katika mwaka 1774 na 1775, nyumba hii ya 
sasa ilijengwa. Ukubwa wake na uzuri ulionyesha kuwa mwelekeo wa kazi za waumini 
wa Baptists hapa Providence umekuwa chini ya uongozi wa nguvu wa James Manning. 
 
 



    Daktari Manning aliletwa Rhode Island na Chama cha Baptist cha Philadephia 
kuanzisha Chuo cha Baptist na kukusanya baadhi ya makanisa ya Baptist yaliyoko New 
England kuwa kwenye Chama cha kawaida cha Baptist.  Matokeo yake, Chuo kikuu 
cha Brown kilianzishwa mwaka 1764 na chama cha Warren Baptist kilianzishwa. 
Mwaka 1770, chuo kilihamia Providence, na “Chuo Edifice” (ambacho sasa kinaitwa 
“Ukumbi wa Chuo Kikuu”) kilijengwa. Daktari Manning alikuwa mchungaji wa kanisa la 
Baptist la Providences na moja ya matokeo ya uchungaji wake ulikuwa ujenzi wa 
Nyumba hii ya Mikutano. 
 
 
    Mwanzo kabisa wakati jengo hili limejengwa, hapakuwa na vyumba kwenye sakafu 
iliyo chini ya ardhi isipokuwa ghala lililochimbwa upande wa kilima. Serikali ya mji 
ilihifadhi gari ya kebebea maiti hapo na ilikuwa ikiitoa nje ya mlango wa mbele wakati 
inahitajika.  Wakati mwingine wafanyabiashara wadogo walikodisha  nafasi kwa ajili ya 
kuhifadhi bidhaa zao, kwa mfano; kuna wakati mmoja serikali ya mji walihifadhi  mapipa 
ya pombe. Hatimaye mwaka 1819 shule ya mafundisho ya Jumapili ilianzishwa na 
sehemu nzima ya nyumba iliyo chini ya ardhi hatimaye ilichimbwa kufanywa madarasa. 
 
 
    Wakati nyumba hii ya mikutano ilipofanyiwa ukarabati na kurejeshwa mwaka 1957, 
chumba hiki kilipambwa tena kwa mtindo  wa kisasa na kikapewa jina kwa heshima ya 
Daktari Manning. Labda ungependa kuangalia vitu mbalimbali na kumbukumbu 
mbalimbali kwenye maonyesho. Kati ya vitu hivyo ni pamoja na birika la chai la Roger 
William’s, Biblia ambayo ni mali ya familia ya Dexter, nyundo ya seremala ya wakati wa 
ukoloni ambayo ilipatikana  chini ya mchirizi wa paa wakati wanakarabati mwaka 1957, 
mafuta ya taa ya nyangumi ambayo yalitumika kwa ajili ya kuwasha taa katika miaka ya 
1830, na mipira imara iliyotumika kushikilia uzito wa taa ya kuninginia katika ukumbi wa 
maonyesho. 
 
 
TAFADHALI ELEKEA KWENYE SEHEMU YA UKUMBI WA MIKUTANO: Simama 
kwenye kitabu cha wageni kilichopo kwenye sebule 
 
 
    Wakati unaweka sahihi kwenye kitabu cha wageni, tafadhali angalia jiwe la msingi 
kwenye ukuta mbele yako ambalo linaonyesha shughuli nyingine za nyumba hii ya 
Mikutano. Kumbukumbu hii iliwekwa Mei 27, 1775, "KWA AJILI YA WATU WOTE 
KUMUABUDU MWENYEZI MUNGU NA PIA KWA AJILI YA KUFANYIA SHEREHE ZA 
KUTOA DIGRII KWA WANAFUNZI” Tangu Nyumba hii ya Mikutano ikamilike mpaka 
sasa, Chuo Kikuu cha Brown kimekuwa kinafanyia sherehe za kuhitimu hapa. Siku ya 
kuhitimu, wahitimu waliandamana chini ya kilima na kupokea rasmi digrii zao. Kisha 
walielekea kwenye kilima ambapo sherehe nyingine zilikuwa zinaendelea.. Hii ilikuwa 
muhimu kwa sababu kwa sasa madarasa ni  makubwa kiasi kwamba wanafunzi 
wanajaza kila kiti, bila kuacha nafasi kwa marafiki, familia au hata wakufunzi katika 
jengo.  



 
 
SASA INGIA KWENYE UKUMBI NA ENDELEA MPAKA MBELE YA CHUMBA  
 
 
    Ukumbi huu unaonyesha maadili sanifu ya karne ya 18 na Umri wa Kutaalamika : 
uwiano , sababu na ulinganifu. Unachoona hapa ni moja ya mifano bora katika ukoloni  
Marekani ambayo iliitwa "Ubunifu wa Georgia " ulipewa jina hilo kwa sababu ulikuwa 
maarufu wakati wa utawala wa Mfalme George wa 1 na 2 wa Uingereza. Sehemu hii pia 
inaonyesha mtindo wa nyumba za kawaida za mikutano za New England. Hii 
inaonekana katika ukweli kwamba chumba ni mraba (futi 80 kwa 80) , kwa ujumla hata 
katika upambaji wake ( kuta nyeupe , madirisha bila urembo, hakuna misalaba, sanamu, 
au picha) na ina mimbari ambapo madhabahu yangeweza kuwepo. 
 
 

Wengi wa wajenzi wa Marekani katika Enzi za Ukoloni hakuwa na mafunzo rasmi ya 
usanifu lakini mara nyingi walitumia miundo na vitabu vya ubunifu villivyoandikwa na 
wabunifu wa Uingereza na Ulaya. JOSEPH BROWN, msanifu wa nyumba hii ya 
mikutano, alitumia Kitabu cha Msanifu James Gibbs cha mwaka 1728, mwanafunzi wa 
mbunifu mkubwa wa Kiingereza, Mheshimiwa Christopher Wren . Michoro ya Mtakatifu 
Martin's -katika- Mashamba na kanisa dogo la Marylebone, makanisa yote ya London 
yamebuniwa na Gibbs, na yalichangia sana muonekano wa nyumba hii ya mikutano.  
Kwa mfano, mnara ni moja ya nakala zilizobuniwa na Gibbs. 

 
 
    Chunguza kwa undani mitindo ya kipekee ya KiGeorgia : nguzo zimechongwa kwa 
miduara kuonekana kama nguzo za kipekee ; madirisha ya Palladian juu ya mimbari ; 
sanamu juu ya milango, chombo cha kuwekea  moto; " betabeta " – mistari ya 
kusokotwa inayoshuka kwenye ncha za jukwaa; na bila shaka , usawa na ulinganifu wa 
nguzo, madirisha na milango. 
 

 
Kila moja ya nguzo ni mti imara wa mwaloni.  Wakati Nyumba hii ya Mikutano  

ilipojengwa, baadhi ya watu walitoa fedha, baadhi walitoa nguvu zao na wengine 
walichangia vifaa, kama vile miti hii mikubwa. Kama ukiangalia nguzo ya nyuma kwa 
mbali kushoto, utaona athari ya kuzeeka na kukauka juu ya kipande imara cha mbao. 
Nguzo iligawanyika ikawa wazi , na michongo ya duara ilipotea. Katika miaka hamsini 
ya kwanza jengo hili halikuwa na mabomba ya kuleta joto ili nguzo ziwe na uzoefu wa 
madhara ya hali ya hewa ya joto na baridi. Sasa, angalia nguzo ya nyuma kwenye njia 
ya katikati upande wa kulia; _ inaonekana kama imepinda . Huo ni udanganyifu tu wa 
macho, hii inasababishwa na michoro ya mviringo ya nguzo inayoendana na mbao. 
Michongo yote ilifanyika kwa mkono. 
 
 

    Nyumba hii ya mikutano ilinufaika kutokana na misukosuko ya kisiasa ya 
Massachusetts katika usiku wa Mapinduzi ya Marekani. Boston Tea Party ilifanyika  



Desemba 1773 ; na Uingereza walijibu kwa vitendo vya nguvu wakati wa Spring ya 
mwaka 1774, ambayo miongoni mwa mambo mengine walifunga bandari ya Boston. 
Matokeo yake, wajenzi na mafundi wa meli wa Boston walikuwa hawana cha kufanya 
mara tu ujenzi wa jengo hili ulipoanza. Wengi wa watu hao walikuja Providence kufanya 
kazi ambayo ilikuwa ni mradi mkubwa wa ujenzi katika New Engaland kwa wakati huo. 
 
 

Mnara wa futi 185 uliwekwa kwa siku 3 na 1/2! Ulijengwa kwa kuunganisha sehemu 
moja baada ya nyingine ukiwa chini ya sakafu alafu ukavutwa juu, kama darubini 
inavyoongezwa urefu, sehemu moja baada ya nyingine. Mnara huo umestahimili baridi 
na vimbunga tangu 1775, na karibu kuufanya mnara wa pekee  ambao haujaanguka 
kwa upepo na radi hapa Providence.  Mnara uliwashwa kwa mara ya kwanza 
September 2002, na kufanya kama alama ya mji wakati wa usiku. 
 
     

Hili ni moja la kanisa kubwa kujengwa wakati wa ukoloni Marekani. Lilijengwa  
kuweza kuingia watu 1,200 , ingawa Providence katika mwaka 1775, ulikuwa ni mji wa 
watu 4,321 tu na kanisa  la Batist lilikuwa na wanachama chini ya 150 . Hata hivyo, 
Baptists walitarajiwa kuendelea kukua kama matokeo ya ufufuo uliotoa makoloni katika 
miaka hiyo . Pia kumbuka kwamba jengo hili lilijengwa kutumika kwa ajili ya shughuli za 
kuhitimu za chuo kipya cha Baptist ( Chuo kikuu cha Brown). Aidha, baadhi ya wajenzi 
walikuwa wanaongoza kwa takwimu katika mji wa Providence, na walitaka kuanzisha 
nyumba ya mikutano kufikia matarajio yao kwa ajili ya Providence yenyewe. Jumba hili 
lilikuwa ni moja wa majengo kadhaa makubwa kujengwa kati ya 1760 na 1820 wakati 
Providence inatoa changamoto na kuizidi Newport na kuwa mji unaoongoza  kusini 
mwa New England. 
 
 
    Wakati Nyumba ya Mikutano ilipojengwa, hakuna vyombo vya muziki zilivyotumiwa 
na Baptists, hivyo kinanda unachokiona  kwenye maonyesho kililetwa siku za baadaye. 
Hapo mahali kinanda kilipowekwa ilikuwa ni jukwaa dogo ya pili. Daktari Manning 
alitambulisha uimbaji kanisani katika miaka ya 1770, na chombo cha kwanza cha muziki 
kilichotumika hapa mwaka 1804 kiliitwa chello ambacho ni kama zeze ila kina nyuzi 
nee. Mnamo mwaka wa 1834, kinanda kikubwa  kiliwekwa na E. & G.G. Hook wa 
Boston, na sanduku la kuhifadhia kinanda ambalo liko sasa ndilo lililokuwa la awali. 
Kinanda chenyewe kilijengwa na kukuzwa upya mwaka 1884 na (Hilborne T. 
Roosevelt),  katika miaka ya 1920 na (Skinner & Kampuni), mwaka 1957 na  (kampuni 
ya Wicks Organ), na hatimaye mwaka 2000 na kampuni ya Foley-Baker Organ.   
 
 
    Mpaka mwanzoni mwa miaka ya 1930  madawati kanisani yalikuwa yamekodishwa 
au kumilikiwa  na familia au watu binafsi. Ukodishaji wa madawati ulitumika  kulipa 
mishahara ya mchungaji, mpiga kinanda na mtumishi wa kanisa na gharama nyingine 
za jengo. "Eneo la kodi kubwa" lilikuwa katikati, sehemu ya mbele. Wale ambao 
hawakuweza kununua au kukodisha dawati  waliweza kukaa bure katika veranda. Kwa 
sasa hakuna mtu anayemiliki dawati. “Madawati membamba" yaliyoko sasa yaliwekwa  



mwaka wa 1832, kubadilisha madawati ya mwanzo ya mraba na marefu kwa nyuma. 
Madroo madogo ambayo unayaona chini ya viti kwenye madawati mengi yalikuwa ni 
kwa ajili ya vitu binafsi, kama vile miwani, kinga za baridi za kuvaa mikononi, Biblia na 
vitabu vya nyimbo, mali ya wamiliki wa madawati. 
 
 
SASA TEMBEA KATIKATI UPANDE WA KUSHOTO MPAKA UWE SAMBAMBA NA 
TAA YA KUNINGINIA KATIKATI YA CHUMBA. 
 
      Hazina hii kubwa ilitolewa kwenye kanisa mwaka 1792 na Hope Brown kama 
kumbukumbu ya baba yake, Nicholas Brown, ambaye alikuwa mmoja wa viongozi 
mashuhuri katika kanisa wakati wa Nyumba hii ya Mikutano ilipojengwa. Pengine 
ilitengenezwa na Kampuni ya Waterford Glass ya Ireland. Taa hii iliwashwa kwa mara 
ya kwanza jioni baada ya harusi ya Hope Brown na Thomas Poynton Ives. Awali 
iliwashwa kwa kutumia mishumaa, mwaka 1884 ikawekwa bomba kwa ajili ya gesi na 
kubadilishwa kuwa ya umeme mwaka 1914. Katika miaka ya 1850 baadhi za taa hizi 
kubwa za gezi zilitundikwa kwenye dari, lakini ziliondolewa katika miaka ya 1880. 
 
      
     Ukiangalia mbele ya ukumbi katika mimbari ya juu, utaona kama iliwekwa mwaka 
1957. Wakati wa karne ya 19, mimbari ya awali ya juu, madirisha ya Palladian na ukuta 
wa sauti – kile kitu sambamba kinachoning’inia juu ya mimbari  ili kuzuia sauti ya 
mhubiri kugonga juu ya dari -  iliondolewa. Mwaka1884,  sehemu ndogo iliongezewa 
nyuma ya jengo , na eneo mstatili lililoambatanishwa na ukuta wa nguzo na kona 
lilifunguliwa na kuacha sehemu kubwa ya kubatizia ya mtindo wa Victoria  na dirisha 
lenye kioo cha rangi. Dirisha hili llikuwa haliendani  na  mtindo wa kawaida wa nyumba 
ya mikutano na baada ya muda kidogo likafunikwa.Unaweza bado kuliona, lakini itabidi  
kwenda nje nyuma ya jengo kuliona. Ukarabati wa mwaka 1957  ulirudishia ukuta , 
dirisha la Palladian , mimbari ya juu na ukuta wa sauti. Leo, sehemu ya kubatizia iko 
nyuma ya dirisha na mimbari kwenye sehemu  ya juu ili kila mtu aweze kushuhudia 
ubatizo. 
 
 
          HII INAHITIMISHA ZIARA YAKO KWENYE NYUMBA YA MKUTANO. Unaweza 
kuondoka na kumbukumbu kwa kununua  moja ya vitu vya kumbukumbu  ambavyo 
vinapatikana kwenye vyumba vilivyopo kwenye sakafu ya chini. Pia kuna masanduku ya 
michango yaliyowekwa sehemu mbalimbali kwenye jengo. Michango kwa ajili ya 
kuhifadhi kanisa hili la kihistoria inapokelewa kwa shukurani na dhati. 
 
 

Tafadhali rudisha kijitabu hiki kwenye ofisi na watakusaidia kujibu maswali ya zaidi 
uliyonayo. Asante kwa kutembelea Kanisa la Kwanza la Baptist  Marekani.  Tunaomba 
kwamba uweze kurudi tena kuabudu na sisi.  
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