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WIOSNA 2016

Ostatnio, w krótkim czasie, miałam przywilej wysłuchania lub przeczytania świadectw nawrócenia kilku młodych 
osób (w wieku 15–18 lat). Każdą z nich znam osobiście i każda zdecydowała się nam pomóc w tegorocznych obo-
zach, więc moja radość jest tym większa. Ich świadectwa pokazały mi kolejny raz, że Pan Bóg ma swoje sposoby, 

by pociągnąć człowieka do siebie, i że robi to w swoim czasie. W przypadku jednej osoby użył fi lmu Czy naprawdę wie-
rzysz?, do innej przemówił poprzez program Więcej niż fan, a kolejna została „dotknięta” na spotkaniu młodzieżowym 
i tak o tym opowiada: 

Pochodzę z chrześcijańskiej rodziny, więc nic dziwnego, że przyjęłam Jezusa do swojego serca, kiedy miałam cztery lata. 
Jednak z wiekiem, zaczęłam oddalać się od Boga. Niestety im gorsza była moja relacja z Bogiem, tym smutniejszą i peł-
ną złości stawałam się osobą. Kilka miesięcy temu zorientowałam się, że muszę coś zmienić w moim życiu i zgodziłam 
się chodzić na spotkania grupy młodzieżowej. Gdy przyszłam tam pierwszy raz, uderzyło mnie to, jacy ci ludzie są pełni 
życia i radośni. Kiedy wróciłam do domu, pomodliłam się do Boga o odpuszczenie moich grzechów i poprosiłam, żeby 
pomógł mi się zmienić, ponieważ sama nie dam rady. Od tamtego czasu moje życie idzie w coraz lepszym kierunku, 
a ostatnie miesiące były wypełnione taką radością i pokojem, którego nie zaznałam od bardzo długiego czasu. (Marta)

Każdy z tych młodych ludzi ma wierzących rodziców. To oni poprzez świadectwo życia, wierne i wytrwałe modlitwy 
oraz wspólne czytanie Biblii wykonali ogromną pracę – siali Boże Słowo w sercach swoich dzieci. To oni także zabierali 
swoje dzieci do kościoła czy posyłali na chrześcijańskie obozy. Pomyślałam nie pierwszy już raz, jaki to przywilej wy-
chowywać się w chrześcijańskiej rodzinie i słyszeć Ewangelię od najmłodszych lat!
Wiem, że nie zawsze jest tak, jak w przypadku tych kilku młodych osób, które zdecydowały się pójść za Jezusem. Wiem 
też, że w naszym kraju jest wielu młodych ludzi, którzy nie zdecydowali się jeszcze przyjść do Pana Jezusa, by przyjąć 
zbawienie. Wielu z nich nie słyszało jeszcze Ewangelii. Może niektórzy przyjadą na nasze letnie obozy? Do innych być 
może pójdą ci, którzy ostatnio uczestniczyli w szkoleniach MED. A co z pozostałymi? Kto do nich pójdzie? 

Danuta Abramovich

NOWOŚĆ:
Wyprawa na Dziki Zachód
Już w czerwcu ukaże się nowy cykl lekcji biblijnych, które można będzie wyko-
rzystać do pracy z dziećmi tego lata. Szeryf Wielki Joe oraz wódz indiański Biała 
Stopa będą towarzyszyć dzieciom w ekscytującej i pełnej przygód wyprawie po 
złoto, ale to tylko wstęp do tego, co najważniejsze – nauczania biblijnych prawd, 
które mogą na zawsze zmienić ich życie. 
Zainteresowanych prosimy o śledzenie aktualności na naszej stronie internetowej.

Danuta Pustówka 
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 INWESTUJEMY 
   w nauczycieli i rodziców

WYPOSAŻANIE INNYCH DO SŁUŻBY WŚRÓD DZIECI JEST JEDNYM Z NASZYCH CELÓW. PRAGNIEMY, ABY DZIECI 
I NASTOLATKI W POLSCE BYŁY EWANGELIZOWANE I NAUCZANE W OPARCIU O BOŻE SŁOWO, I ABY NAWIĄZYWAŁY 
RELACJĘ Z PANEM JEZUSEM, A POTEM WZRASTAŁY W WIERZE. ZDAJEMY SOBIE SPRAWĘ, ŻE DO REALIZACJI TEGO 

WSPANIAŁEGO DZIEŁA POTRZEBNYCH JEST WIELU ODDANYCH BOGU I WYSZKOLONYCH PRACOWNIKÓW. PONIŻEJ KRÓTKIE 
RELACJE ZE SZKOLEŃ, KTÓRE OSTATNIO PROWADZILIŚMY.

W Mińsku
Końcem stycznia odwiedziliśmy, po raz trzeci w historii naszych ponad dwudziestoletnich kontaktów, jeden z biało-
ruskich zborów, by przeprowadzić weekendowe szkolenie dla nauczycieli ich szkółki niedzielnej. Po ośmiu latach od 
ostatniej wizyty okazało się, że mają grupę nowych nauczających, a i starsi stażem nauczyciele też potrzebują świeżych 
pomysłów i zachęcenia. Zresztą pastor, który sam poprzednio (i teraz również) uczestniczył w szkoleniu, namawiał do 
udziału także innych. Byli więc tacy studenci, jak np. Ałła, która napisała do nas: 

Na początku, kiedy w kościele ogłosili szkolenie, pomyślałam, że nie 
byłoby źle dowiedzieć się, jak w przystępny sposób przekazywać dzie-
ciom ewangelię, ponieważ mam dwie wnuczki. Po pierwszym dniu za-
jęć zrozumiałam, że w moim sercu i myślach wszystko się przemieszało, 
że znam prawdy biblijne, ale nie potrafi ę prosto przedstawić ewangelii. 
Zrozumiałam też, że to szkolenie jest tak samo ważne dla mnie, jak i dla 
nauczycieli szkółki niedzielnej, bo przecież niewierzącym dorosłym tak 
samo jak i dzieciom potrzebna jest Dobra Nowina przedstawiona przy-
stępnie i prosto. Teraz więc modlę się i ćwiczę na sobie prezentację ksią-
żeczki bez słów. 

Nasza współpraca będzie kontynuowana także latem, ponieważ dziesięcioro nastolatków z Mińska przyjeżdża na nasz 
obóz językowy. Prosimy zatem o modlitwy o ich owocny pobyt w Polsce.

Danuta Pustówka

W Ustroniu
W styczniu i lutym odbyła się w Ustroniu kolejna edycja Letniej Szkoły Biblijnej. Po zakończeniu zajęć zadaliśmy jej 
uczestniczkom pytanie: Czego nauczyłaś się na szkoleniu? Poniżej przedstawiamy ich wypowiedzi:

Szkolenie otworzyło mi oczy na to, jakie popełniałam błędy ucząc dzieci i jak wiele muszę jeszcze zmienić w technice 
nauczania; dało mi większą pewność do prowadzenia zajęć z dziećmi; uzmysłowiło mi, że nie wystarczy powiedzieć 
dzieciom, co Pan Jezus zrobił dla nas, ale co one mogą zrobić ze swoim życiem.

Dziękujemy Bogu za kolejnych wyposażonych do służby nauczycieli z Bielska-Białej i Zebrzydowic. Lidia Króliczek

W Kutnie i Wrocławiu
W kwietniu rozpoczęły się równolegle dwa szkolenia w ramach Letniej 
Szkoły Biblijnej. Do połowy maja, podczas trzech intensywnych weeken-
dów studenci z Wrocławia i Kutna będą zdobywać wiedzę teoretyczną 
oraz ćwiczyć w praktyce poznane treści. Jeden z uczestników stwierdził: 
Dziękuję za czas cennych wykładów. Z radością czekam na kolejne spotkania. 
Jeśli widzisz potrzebę zorganizowania szkolenia w swoim kościele, skon-
taktuj się z nami, chętnie pomożemy.

Elżbieta Płosa

W biurze MED
W dalszym ciągu, w ostatnią sobotę miesiąca w naszym biurze odbywają się kilkugodzinne szkolenia na wybrany te-
mat. W lutym i marcu w sumie skorzystało z nich 20 osób.
Zanim to wydanie Poczty z MED-u dotrze do Czytelników, mamy nadzieję zrealizować temat: Ewangelizowanie z po-
mysłem, czyli jak przedstawić poselstwo Ewangelii przy pomocy prostych ogólnodostępnych materiałów, np. sznurka, 
kartki czy dłoni. Zaś w ostatni weekend maja planujemy kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku. Zebrała 
się już grupa chętnych osób. Mamy nadzieję, że przynajmniej niektóre z nich zostaną zachęcone do wolontariatu na 
naszych obozach. Elżbieta Płosa
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  DZIECI I NASTOLATKI 
    są nauczane Bożego Słowa

Z BOŻEJ ŁASKI CIĄGLE MAMY PRZYWILEJ BEZPOŚREDNIEGO DOCIERANIA DO MŁODEGO POKOLENIA W NASZYM KRAJU. 
I TO NIE TYLKO LATEM, LECZ PRZEZ CAŁY ROK. W KILKU OSTATNICH LATACH W NIEZWYKŁY SPOSÓB ROZWINĘŁA SIĘ 
SŁUŻBA USŁUGIWANIA DZIECIOM I MŁODZIEŻY PODCZAS TRZYDNIOWYCH EWANGELIZACJI POPRZEDZAJĄCYCH WIEL-

KANOC. O TYM, GDZIE BYLIŚMY W TYM ROKU, KILKA SŁÓW PONIŻEJ. ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ 
W GALERII NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

Na Śląsku Cieszyńskim i nie tylko 
W tym roku spotkania ewangelizacyjne dla dzieci i młodzieży podczas pasyjnych 
dni skupienia poprzedzających Wielkanoc były dla nas prawdziwym wyzwaniem 
– 10 różnych miejsc, czyli o 4 więcej niż w zeszłym roku (Ustroń, Wisła Malinka, 
Żory i Gniezno). W sumie odbyło się 60 spotkań, w tym 18 dla nastolatków. Pra-
cowników MED podczas spotkań wsparło 10 wolontariuszy (a kilku innych po-
magało w przygotowywaniu materiałów). Przesłanie Ewangelii usłyszało ponad 
1200 dzieci i młodzieży. 
Jednym z zadań, które dzieci wykonywały podczas 
tegorocznych rekolekcji było naklejenie konturu 
swojej stopy na wąską lub szeroką drogę. Z radością 
mogę powiedzieć, że na niektórych planszach wą-
ska droga była naprawdę zatłoczona – pełna śladów 
tych, którzy już na niej są oraz tych, którzy deklaro-
wali, że chcą na nią wejść. Chwała Bogu!

Joanna Pilch-Lewicka

W Gnieźnie
Dwukrotnie w tym roku odwiedziłem Gniezno z te-
matem zatytułowanym „Naprawdę warto zakochać 
się w Nim”. Zajęcia zostały przeprowadzone dla 
ok. 200-osobowej grupy gimnazjalnej oraz dla 120 
uczniów ze szkoły ponadgimnazjalnej. Jest to nowe 
miejsce naszej służby i nowa grupa młodzieży, do 
której pragnąłem dotrzeć z Ewangelią. Zajęcia były 
przeplatane wykładem, prezentacjami, krótkimi fi l-
mami oraz aktywnościami, w których uczestnicy od-
powiadali na ważne pytania. Jestem wdzięczny Bogu 
za ten czas i proszę Go o wzrost dla zasianego ziarna 
Dobrej Nowiny.        Bartek Nowaczyk-Wyszkowski

Obozy 2016 
Przygotowaliśmy ofertę letniego wypoczynku na 
chrześcijańskich obozach. Zapraszamy na nie dzie-
ci i nastolatki z całego kraju, a także po raz kolejny 
z Białorusi. W ciągu tych kilku dni na obozie, dzieci 
i nastolatki mają możliwość w szczególny sposób 
inwestować w swoją wieczność i skupiać uwagę na 
tym, co najcenniejsze i najważniejsze w życiu każde-
go człowieka – na pojednaniu z Bogiem i pogłębianiu 
relacji z Nim. Z Bożą pomocą przygotowujemy sześć 
obozów, w tym jeden dla dzieci z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, które odbędą się w lipcu i sierpniu w Wiśle oraz Wicku k. Łeby. Na niektórych obozach są jeszcze 
wolne miejsca – zapraszamy!
Obozy oznaczają dla nas kilka miesięcy przygotowań. Nieodzowna jest także pomoc wielu wolontariuszy, zarówno 
przed, jak i w trakcie ich trwania. Bóg nigdy nas nie zawiódł, posyłając potrzebną ilość dzieci, wolontariuszy, a także 
zapewniając bezpieczeństwo, więc i w tym roku modlimy się o Jego łaskę i błogosławieństwo. Elżbieta Płosa
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 Każda pomoc się liczy! 
Obozy to wspaniała możliwość ewangelizowania i nauczania dzieci oraz na-
stolatków. Z tym projektem związanych jest jednak wiele potrzeb. Jesteśmy 
niezmiernie wdzięczni Bogu za Jego dotychczasową wierność i dobroć. Aż 
dotąd (a obozy organizujemy od 1994 roku ) Bóg pobudzał serca wielu 
osób, aby wspierały tę służbę swoimi modlitwami, fi nansami oraz pomocą 
praktyczną. Ufamy, że również w tym roku będzie troszczył się o swoje dzieło 
i może właśnie Ciebie zachęci do zaangażowania się w ten projekt?

Prosimy, módl się o:
• Boże kierownictwo w przygotowaniu i realizowaniu programu obozów
• sprawną organizację pracy podczas przygotowań 
• odpowiednich wolontariuszy do pomocy przed obozami i na obozach (wciąż szukamy wychowawców z kwalifi kacjami oraz  

opiekunów (mężczyzn!) do dzieci niepełnosprawnych)
• każde dziecko, które ma być na obozie, by bez przeszkód mogło wziąć w nim udział 
• Boże działanie w sercach dzieci 
• bezpieczeństwo, zdrowie, siły i mądrość dla wszystkich osób zaangażowanych w służbę obozową
• zaspokojenie potrzeb fi nansowych – na dofi nansowanie wszystkich obozów potrzeba jeszcze ponad  50 tysięcy złotych.

Potrzebujemy również pomocy w:
• przygotowaniu materiałów do zajęć obozowych, np. wzorów prac plastycznych (odrysowywanie, wycinanie, klejenie itp.)
• przygotowaniu dekoracji obozowej
• pakowaniu i przewożeniu sprzętu czy materiałów obozowych z biura MED-u do Wisły oraz z kościoła w Gdańsku do Wicka 

na obóz POMO (odległość ok. 100 km)

Jeśli Bóg poruszy Twoje serce i chciałbyś się zaangażować w pomoc, skontaktuj się z biurem MED: 
tel. 33 854 25 97, e-mail: med@med.org.pl.

ZAPRASZAMY NA LETNIĄ SZKOŁĘ BIBLIJNĄ (LSB) – szkolenie skierowane do wszystkich, którzy służą wśród dzieci lub 
chcieliby taką służbę rozpocząć. Program szkolenia obejmuje trzy weekendowe zjazdy w następujących terminach: 
23–24 lipca, 6–7 sierpnia oraz 27–28 sierpnia 2016, które odbędą się w naszej siedzibie w Ustroniu, na ul. Partyzantów 1. 
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w aktualnościach na stronie: www.med.org.pl

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJE REGIONALNE
Sprawdź, czy może w Twojej okolicy nie będzie się odbywać 
jednodniowa konferencja regionalna MED-u i zarezerwuj sobie 
termin już teraz. Wszyscy, którzy poszukują inspiracji i zachęty 
w służbie dzieciom mile widziani! 

• 22 października w Białymstoku
• 5 listopada w Szczecinie
• 19 listopada w Lublinie

Szczegółowe informacje oraz formularz 
zgłoszeniowy będzie można znaleźć 

na naszej stronie internetowej 
na kilka tygodni przed daną konferencją.

P L A N Y  W A K A C Y J N E
PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PLAN WYDARZEŃ NA LETNIE MIESIĄCE. OPRÓCZ OBOZÓW BĘDZIEMY USŁUGIWAĆ NA EWANGELIZACJACH DLA DZIECI, 

WAKACYJNYCH KLUBACH BIBLIJNYCH ORAZ NA SZKOLENIU. BĘDZIEMY WDZIĘCZNI ZA TWOJE MODLITWY O PONIŻSZE WYDARZENIA.

CZERWIEC/LIPIEC
• Obóz Am-En Camp, Wisła (30 czerwca–10 lipca)
• Spotkania ewangelizacyjne dla dzieci podczas Tygodnia 

Ewangelizacyjnego, Dzięgielów (2–10 lipca)
• Obóz OMO I, Wisła (10–16 lipca)
• Obóz OMO II, Wisła (17–23 lipca)
• Obóz WSPINACZ, Wisła (20–30 lipca)
• Spotkania ewangelizacyjne dla dzieci podczas Tygodnia 

Ewangelizacyjnego, Zelów (23–31 lipca)
• Letnia Szkoła Biblijna I, Ustroń (23–24 lipca)
• Obóz SOMO, Wisła (24–30 lipca)

LIPIEC/SIERPIEŃ
• Obóz POMO, Wicko (30 lipca–6 sierpnia)
• Wakacyjny klub biblijny, Żory (1–5 sierpnia)
• Wakacyjny klub biblijny, Rawa Mazowiecka (1–6 sierpnia)
• Letnia Szkoła Biblijna II, Ustroń (6–7 sierpnia)
• Wakacyjny klub biblijny, Kluczbork (21–28 sierpnia)
• Letnia Szkoła Biblijna III, Ustroń (27–28 sierpnia)
• Wakacyjny klub biblijny, Leszna G.

 

NASZA SŁUŻBA JEST MOŻLIWA DZIĘKI WSPARCIU OSÓB TAKICH JAK TY. 
DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY, NAWET NAJMNIEJSZY DAR! 


