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W pierwszym liście Piotra 4:10 czytamy: „Każdy niech usługuje pozostałym tym darem łaski, 
który otrzymał”. W jakim celu? „Ku wspólnemu pożytkowi” (1 Kor 12:7). Wierzący są ciałem 
Chrystusa. Ciało składa się z różnych części, a każda z nich jest zależna od drugiej. Wszystkie 

potrzebują siebie nawzajem, by organizm sprawnie funkcjonował. Podobnie jest w Kościele. Potrzebu-
jemy jedni drugich i mamy pomagać jedni drugim, w tym dbać o duchowy rozwój młodego pokolenia. 
W najnowszym numerze „Poczty z MED-u” piszemy z wdzięcznością dla Boga o wielu okazjach, kiedy 
to mogliśmy wspierać „ciało Chrystusa” poprzez prowadzenie szkoleń dla nauczycieli czy spotkań dla 
dzieci. Przedstawiamy też nasze plany na letnie i jesienne miesiące. 

Prosimy o modlitwy, abyśmy w naszej służbie podążali w kierunku, który wyznaczył nam Bóg. Zapra-
szamy do zapoznania się z zamieszczonymi w tej „Poczcie” informacjami oraz świadectwami w nadziei, 
że staną się zachętą do dalszego usługiwania innym i wspierania służby wśród dzieci, by Pan Jezus 
Chrystus był uwielbiony. Elżbieta Płosa

NOWOŚĆ! E-KSIĄŻKA
Mali ludzie – wielki Bóg to 40 scenariuszy do prowadzenia kreatyw-

nych zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym. Do poszczególnych 
lekcji dołączono propozycje prac plastycznych lub zabaw. Mamy na-
dzieję, że ta pozycja zainteresuje nauczycieli, którzy zastanawiają się 
nad tym, jaki program realizować ze swoimi przedszkolakami po wa-
kacjach. Więcej szczegółowych informacji na temat podręcznika oraz 
spis treści, a także formularz zamówienia można znaleźć na naszej 
stronie: www.med.org.pl/wydawnictwo. Zapraszamy!

Danuta Pustówka

RYBAK LUDZI
Już wkrótce ukaże się nasza najnowsza 

propozycja programu idealnego do wykorzystania podczas wakacyjnych 
(chociaż nie tylko) spotkań biblijnych dla dzieci. Cykl składa się z dziewię-
ciu lekcji prezentujących wybrane epizody z życia apostoła Piotra. My 
przetestowaliśmy go w czasie ubiegłorocznych obozów, uzupełniliśmy 
o karty pracy dla dzieci oraz o dodatkowe pomysły i teraz oferujemy go 
innym. Nowością tym razem są kolorowe ilustracje dołączone na płycie 
CD, które będzie można wyświetlić lub wydrukować. Prosimy o śledzenie 
zapowiedzi na naszej stronie internetowej pod koniec maja.

Danuta Pustówka
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REKOLEKCYJNE REFLEKSJE... 

„Królestwo Boże – nauczał dalej Jezus – przypo-
mina człowieka, który rzuca ziarno w ziemię. Czy on 
śpi, czy wstaje w dzień i w nocy, ziarno kiełkuje i ro-
śnie, a on nie wie jak” (Mk 4: 26–27).

Również w tym roku dzięki Bożej łasce mogłam 
razem z innymi pracownikami MED-u i wolontariu-
szami poprowadzić spotkania wielkanocne dla dzie-

ci zwane rekolekcjami. Rekolekcje oznaczały wiele 
przygotowań, wiele pracy, wiele miejsc, wiele dzieci. 
Ale też, wiele Bożego Słowa, Jego łaski i błogosła-
wieństwa, jak również wiele życzliwych i pomocnych 
osób – wśród nich jesteś i Ty, drogi Modlicielu. Razem 
dziękujmy Bogu za otwarte drzwi do szkół i parafi i.

Podczas spotkań z dziećmi nauczaliśmy o znacze-
niu śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa w co-
dziennym życiu w domu (rodzinie), kościele, szkole. 
Mówiliśmy o tym, że Bóg jest źródłem przebaczenia, 
darów i zdolności oraz siły, by w trudnym otoczeniu 
pozostawać Mu wiernym. Słowa piosenki On jest 
Pierwszy oraz kolorowe bransoletki z takim samym 
napisem pomagały utrwalić prawdy Bożego Słowa.

Byłam świadoma wielkiej odpowiedzialności 
za przekazywane słowa. Pan Bóg okazał się wier-
ny i codziennie był źródłem nowej siły, entuzjazmu 
i zachęty. Często same dzieci ogromnie mnie zachę-
cały, biorąc czynny udział w śpiewie, nauce werse-
tów, lekcji biblijnej czy powtórkach. Zaangażowanie 
wolontariuszy oraz pastorów również dodawało 
skrzydeł. Jednak nic dobrego nie działoby się bez 
modlitw – Twoich modlitw. Dziękuję za nie gorąco! 
Bóg ochraniał nas. Cieszę się, że mogliśmy sobie na-
wzajem usługiwać. Sama odkrywałam pokłady Bożej 
łaski, mocy i miłości, ucząc się w praktyce lekcji, któ-
re potem przekazywaliśmy dzieciom. Słowo Boże jest 
żywe i naprawdę działa!

Byliśmy jak ci, którzy sieją ziarno, a teraz modli-
my się i wierzymy, że Pan Bóg da mu wzrost zgodnie 
z Jego Słowem: „Nie liczy się zatem ten, kto sadzi, ani 
ten, kto podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost” (1Kor 
3:7). Jemu niech będzie chwała!  

Elżbieta Fryda

NIE MOGĘ SIĘ DOCZEKAĆ… 
Jestem zadowolony ze współpracy z MED-em 

podczas spotkań rekolekcyjnych. Bardzo dobry 
wpływ na dzieci, ciekawy program – to tylko niektóre 
elementy, które przyczyniły się do udanych zajęć. Po-
dobało mi się również główne hasło spotkań: „Znajdź 
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źródło”, które w połączeniu ze świetnymi historiami 
biblijnymi i pieśniami, podczas których dzieci na róż-
ne sposoby były zaangażowane, sprawiło, że spotka-
nia nie były nudne i dzieci chętnie na nie przychodzi-
ły w kolejnych dniach. 

 
Dowody na to mogłem obserwować chociażby przy 
powtórce wersetów biblijnych, kiedy dzieci same się 
głosiły, bo chciały powiedzieć werset biblijny innym 
dzieciom. Na pewno miło będę wspominał tegorocz-
ne rekolekcje i już nie mogę się doczekać następnej 
edycji rekolekcji pasyjnych w Brennej i Górkach Wiel-
kich.

Kamil Korzus

SŁUŻBA SZKOLENIOWA MED

Wielką radością dla nas jest pomaganie tym, któ-
rzy pragną przygotować się do służby wśród dzieci, 
jak i tym, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, uzu-
pełnić kwalifi kacje. Prowadzone przez nas szkolenia 
dają takie możliwości. 

W lutym zakończyliśmy w Ustroniu szkolenie zwa-
ne Letnią Szkołą Biblijną (LSB). Co dało uczestnikom 
to szkolenie? Oto kilka wypowiedzi: Uporządkowało 
i wzbogaciło wiedzę; Otrzymałam dużo praktycznych 
wskazówek; Analiza biblijnych fragmentów mówiących 
o dziecku uświadomiła mi, jak ważne i odpowiedzialne 
jest moje zadanie. Pisanie lekcji biblijnych jest dla mnie 
nową inspiracją; Zrozumiałem, że każda część spotkania 
z dziećmi jest bardzo ważna i trzeba się do niej przygo-

tować. Cieszę się, że mogłem poznać nowe osoby, które 
tak jak ja chcą uczyć dzieci i służyć w ten sposób Bogu.

Na comiesięczne Krótkie Ogólnodostępne So-
botnie Szkolenia (KOSS) zapraszamy nauczycieli oraz 
rodziców. Od października do kwietnia, w siedzibie 
MED w Ustroniu, odbywały się takie szkolenia. Ich 
tematyka obejmowała różne aspekty wychowania 
i nauczania dzieci. Pod koniec maja zaplanowany jest 
ostatni przed wakacjami KOSS, na którym będzie 
można dowiedzieć się, czym jest lekcja poglądowa, 
jak ją przygotować i wykorzystać w nauczaniu skau-
towym.

Również Szkolenia modułowe (SM), które mamy 
w naszej ofercie szkoleniowej, cieszą się zainte-
resowaniem. Żyrardów, Sosnowiec i Grudziądz to 
miejsca, do których zostaliśmy ostatnio zaproszeni. 
Uczestnicy szkoleń poświęcili cały dzień, aby posze-
rzyć swoje kompetencje i zyskać nowe pomysły do 
pracy z dziećmi. Po jednym z takich szkoleń otrzyma-
liśmy e-maila o następującej treści: „Zaraz po szkole-
niu podzieliłyśmy dzieci na dwie grupy i nowe osoby 
dołączyły do pracy z dziećmi. Chwała Bogu!”. Tak, 
chwała Bogu, że również w ten sposób używa nas na 
szkoleniach, że możemy pomóc tym, którzy borykają 
się w służbie z problemami. A co przed nami?

W maju odbędzie się kurs dla kandydatów na wy-
chowawców wypoczynku dzieci i młodzieży. Organi-
zujemy go po raz trzeci. Mamy nadzieję, że niektórzy 
z jego absolwentów zasilą grono wolontariuszy na 
naszych tegorocznych obozach. 

Natomiast w lipcu na Tygodniu Ewangelizacyjnym 
w Dzięgielowie poprowadzimy dwa seminaria. Te-
matyka będzie dotyczyła relacji rodziców z dziećmi 
w wieku szkolnym i nastoletnim. Na przełomie lipca 
i sierpnia planujemy zorganizować w siedzibie MED 
w Ustroniu kolejną LSB, zaś jesienią zostaliśmy zapro-
szeni do Giżycka, aby tam przeprowadzić szkolenie. 
Rozpoczęliśmy także przygotowania do konferencji 
regionalnych dla nauczycieli, rodziców i wszystkich 
zainteresowanych pracą z dziećmi. Odbędą się one 
w październiku i listopadzie w Polkowicach, Oświę-
cimiu oraz Mikołajkach.

Modlimy się, aby Bóg nadal błogosławił służbę 
szkoleniową i nadawał jej kierunek. Potrzebujemy 
także Twoich modlitw!

Lidia Króliczek

PIERWSZYM KROKIEM 
JEST MODLITWA 

To szkolenie było dla każdego uczestnika cza-
sem osobistego rozwoju duchowego. Myślę, że wie-
lu z nas uświadomiło sobie, jakiego zaangażowania 
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wymaga służba wśród dzieci, i że pierwszym krokiem 
jest modlitwa. Na każdym etapie naszej służby mu-
simy prosić Boga o Jego prowadzenie i pomoc. Po-
trzebujemy, aby pokazywał nam prawdy, które mamy 
przekazać w trakcie nauczania, aby pomagał nam być 
żywym przykładem dla dzieci. Potrzebujemy pro-
sić Go o ochronę dla nas i naszych podopiecznych. 
Modlitwa o każdego nauczyciela i każde dziecko jest 
częścią naszej służby. 

Czas spędzony na samodzielnym opracowaniu 
lekcji biblijnej, która była elementem zaliczenia szko-
lenia, pokazał nam, jak wiele mamy jeszcze do odkry-
cia w Słowie Bożym, i jak wspaniałą przygodą jest 
zagłębianie się w nie, poszukiwanie. 

Niemniej cenne od zdobytych przez nas umiejęt-
ności i wiedzy okazały się relacje, jakie nawiązaliśmy 
ze sobą w trakcie szkolenia, kiedy na kilka tygodni 
z nauczycieli staliśmy się na powrót uczniami i zma-
galiśmy się z zadaniami domowymi, stresem przed 
zaliczeniem kolejnych zadań czy przeciwnościami ze 
strony diabła, który chciał nas osłabić i zniechęcić. 
Jednak wiedzieliśmy, że Bóg jest z nami i wspierali-
śmy się nawzajem słowami zachęty oraz modlitwą. 

Maja Orzechowska

ROZKOCHAĆ DZIECI 
W ZBAWICIELU

Będąc rodzicem czwórki dzieci, na spotkaniach 
organizacyjnych w sprawie szkółek w zborach oraz 
na wywiadówkach w różnych szkołach, coraz czę-
ściej słyszę rodziców, którzy mają uwagi co do 
kompetencji nauczycieli, ich wiedzy merytorycznej, 
predyspozycji wychowawczych, wykształcenia itp. 
Chciałem zdecydowanie podkreślić, że za edukację, 
a zwłaszcza w zakresie wiedzy biblijnej w pierwszej 
kolejności są odpowiedzialni rodzice. Nie pastor, nie 
katecheta, nie nauczyciel w szkole, ale właśnie rodzi-
ce. Ponieważ Bóg dał nam dzieci, jesteśmy za nie od-

powiedzialni przed Nim i to właśnie nam najbardziej 
powinno zależeć na ich wychowaniu. Biblia nie po-
zostawia tutaj żadnych wątpliwości. Inną rzeczą jest, 
że my często mamy zbyt mało czasu na wypełnianie 
naszych obowiązków w tym zakresie. Zamiast trakto-
wać lekcje religii czy szkółki niedzielne jak dodatek, 
czynimy często z nich jedyną formę edukacji biblijnej 
swoich dzieci. Zresztą mniejsza o edukację, naszym, 
wierzących rodziców obowiązkiem, jest rozkochanie 
dzieci w Zbawicielu Jezusie Chrystusie, pomoc w na-
wiązaniu z Nim osobistej relacji. 

Wychowanie jest ważniejsze i bardziej pierwot-
ne niż edukowanie. Odpowiedzialne, świadome bu-
dowanie relacji ze swoimi dziećmi, w atmosferze 
Bożego Słowa. Rodzice na początku swojego rodzi-
cielstwa mogą o tym nie wiedzieć, ale tu zaczyna się 
rola starszych, bardziej doświadczonych rodziców 
w kościele, żeby pomóc im to zrozumieć, nauczyć 
się. To wielkie zadanie, również dla katechetów, star-
szych, nauczycieli i pastorów, żeby do tego zachęcać 
wszystkich rodziców. Boże wyzwania w naszym życiu 
można by porównać ze skokiem wzwyż. Zawodnik, 
który bierze udział w zawodach, kiedy zaliczy jedną 
wysokość, otrzymuje kolejne wyzwanie – poprzeczka 
jest zawieszona wyżej.

Modlę się, żeby w tym wszystkim Bóg nam dopo-
mógł dodając sił i wytrwałości. Wierzę, że On również 
dopomoże mnie i mojej żonie w wychowaniu naszych 
dzieci, bo mamy wiele do zrobienia w tym zakresie.

Piotr Kukla

„NIE WIEDZIAŁEM, 
ALE TERAZ JUŻ WIEM!” 

Raz w tygodniu prowadzę domowe zajęcia z nie-
wielką grupą czterolatków. Niektóre z nich wiedzą 
już całkiem sporo o Panu Jezusie, ponieważ ich ro-
dzice to osoby nawrócone. Jednakże, nie wszystkie 
mają taki przywilej. Na spotkania z dziećmi zawsze 
zabieram płytę Mali o Wielkim śpiewają wydaną przez 
MED. Utwory z tego albumu wprowadzają pozytyw-
ną atmosferę na zajęciach. Moi podopieczni bawią 
się i jednocześnie podśpiewują sobie jakże cenne 
prawdy biblijne! Teksty dają im do myślenia. Prze-
konałam się o tym, kiedy jeden z chłopców zadał 
mi pytanie: „Ciociu, co to znaczy: Poddaj się Bogu?”. 
Chwilę wcześniej słuchaliśmy utworu Poddaj się 
Bogu, diabłu powiedz nie, zorientowałam się zatem, że 
stąd to pytanie. W taki oto sposób zrodziła się moż-
liwość rozmowy o tym, że Pan Bóg bardzo nas kocha 
i każdy może stać się Jego dzieckiem, kiedy zapro-
si Pana Jezusa do swojego serca. Widząc dziecięcą 
otwartość i szczere zainteresowanie tak ważnym te-
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matem, postanowiłam, że następnym razem przed-
stawię dzieciom Ewangelię za pomocą kolorowych, 
fl anelowych serc – to jeden z pomysłów na ewan-
gelizowanie, który można znaleźć na stronie interne-
towej MED-u w zakładce „Krótkie formy ewangeli-
zacyjne”. Przygotowałam się i powierzyłam sprawę 
Bogu. Wiedziałam, że to najważniejsza wiadomość, 
jaką kiedykolwiek im przekażę. Zbliżające się świę-
towanie Zmartwychwstania Pańskiego dodatkowo 
potwierdzało, że to idealny moment – lepszego nie 
będzie – tak czułam w sercu. W końcu nadszedł ten 
szczególny dzień. Dzieci słuchały z zaciekawieniem 
i aktywnie uczestniczyły w rozmowie. Widziałam, 
jak Duch Święty przekonuje je o grzechu oraz o tym, 
co wydarzyło się na krzyżu. W odpowiedzi na dobrą 
nowinę o zbawieniu dzieci zapragnęły, aby Pan Jezus 
zamieszkał w ich sercach. Wyznały również: „Panie 
Jezu, kocham Cię!”, a jeden z chłopców oświadczył: 
„Nie wiedziałem o tym, że Pan Jezus mnie kocha, ale 
teraz już wiem!”. Moim przywilejem było przekazanie 
dzieciom prawdy i poprowadzenie ich w modlitwie. 
To dla mnie największa nagroda za wszelki trud wło-
żony w pracę z dziećmi. 

Dzieci są zainteresowane poznawaniem Boga, 
a On jest zainteresowany małymi dziećmi. Naszym 
zadaniem jest pomóc im w zrozumieniu tajemnicy 
przyjścia Pana Jezusa na ziemię oraz w przyjęciu jej 
całym sercem. Agnieszka Legierska

WAKACJE W SZKOLE
Rytmiczny śpiew: Nie ma innego jak Jezus…; gło-

śna recytacja wersetu biblijnego niosącą się echem 
wśród szkolnych murów: Takiego bądźcie względem 
siebie usposobienia jakie było w Chrystusie Jezusie; mą-
dre pytania dzieci, dziecięce modlitwy płynące prosto 
z serca, dużo zabawy w ciepłej i życzliwej atmosferze 
– to nasze marzenia dotyczące dwóch tegorocznych 
obozów OMO dla dzieci oraz obozu SOMO dla dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie. 

Nie inaczej, jak tylko z Panem Jezusem w cen-
trum uwagi chcemy poprowadzić również dwa obo-
zy dla nastolatków – językowy oraz wspinaczkowy. 
Oczywiście marzymy przede wszystkim o tym, by jak 
najwięcej uczestników naszych obozów przyjęło ra-
tunek od grzechów w Panu Jezusie Chrystusie, a ci 
którzy należą do Niego wzrastali duchowo. 

Aby te wszystkie pragnienia się zrealizowały, po-
trzebne są modlitwy, zaangażowanie wielu osób, by 
przygotować program, poprowadzić go i zapewnić od-
powiednią opiekę obozowiczom. Tylko z Bożą pomocą 
i z Jego łaski możemy usłużyć podczas letnich wakacji. 
Ciebie, drogi Czytelniku prosimy o modlitwy o:

• przygotowanie obozów (program, dokumenta-
cja, przewożenie materiałów obozowych z biu-
ra MED-u do Wisły)

• dzieci i nastolatków, którzy będą uczestniczyć 
w obozach

• wolontariuszy i pracowników MED, którzy 
będą pełnić rolę wychowawców, asystentów, 
nauczycieli, instruktorów, kierowników

• Boże działanie w sercach uczestników obozów 
– ich zbawienie i duchowy wzrost

• zabezpieczenie fi nansowe (np.: pokrycie kosz-
tów pobytu instruktorów wspinaczkowych ze 
Szkocji – ok. 4000 zł czy dwudziestu opieku-
nów na obozie SOMO – ok. 9000 zł)

Informacje o tym kiedy, jakie obozy i gdzie 
są organizowane przedstawiamy na końcu tej 
„Poczty z MED-u”. Więcej informacji o obozach 
można znaleźć również na stronie internetowej 
www.med.org.pl. 

Zachęcamy także do śledzenia bieżących relacji 
z obozów na naszym profi lu facebookowym.

UWAGA! Są jeszcze wolne miejsca dla nastolat-
ków na obozie wspinaczkowym!

Elżbieta Płosa
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 NASZA SŁUŻBA JEST MOŻLIWA DZIĘKI WSPARCIU OSÓB TAKICH JAK TY.  
JEŚLI CHCIAŁBYŚ WESPRZEĆ NASZĄ SŁUŻBĘ SWOIM DAREM, MOŻESZ GO WPŁACIĆ NA POTRZEBY OGÓLNE LUB 

NA PROJEKT „WYNAGRODZENIA”, WYBIERAJĄC KONKRETNEGO PRACOWNIKA I WPISUJĄC JEGO INICJAŁY. 
MOŻE TO BYĆ WPŁATA JEDNORAZOWA LUB REGULARNA. KAŻDY, NAWET NAJMNIEJSZY DAR JEST DLA NAS CENNY!

WPŁACAJĄC DAR NA NASZE KONTO NALEŻY ZAZNACZYĆ: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE ORAZ WPISAĆ NAZWĘ PROJEKTU (JEŚLI JAKIŚ WYBRAŁEŚ).
DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY, NAWET NAJMNIEJSZY DAR! 

NASZE PLANY NA NAJBLIŻSZE MIESIĄCE
Poniżej przedstawiamy plan spotkań na letnie i jesienne miesiące. 
Będziemy wdzięczni za Twoje modlitwy o poniższe wydarzenia oraz fi nansowe wsparcie naszej służby.

 CZERWIEC  Warsztaty muzyczne, Dzięgielów 
   Szkolenie dla wolontariuszy, Dzięgielów
 27 czerwca – 7 lipca Obóz językowy dla nastolatków Am-En Camp, Wisła
 30 czerwca – 8 lipca  Ewangelizacje dla dzieci, Dzięgielów

 LIPIEC 8–14 Obóz Młodych Odkrywców, 1 turnus, Wisła
  15–21 Obóz Młodych Odkrywców, 2 turnus, Wisła
  18–28 Obóz wspinaczkowy dla nastolatków WSPINACZ, Wisła
  21–22 Letnia Szkoła Biblijna, 1 zjazd, Ustroń
  22–28 Szczególny Obóz Młodych Odkrywców, Wisła

 SIERPIEŃ 1–3 Tydzień Dobrej Nowiny, Wisła
  4–5 Letnia Szkoła Biblijna, 2 zjazd, Ustroń
  15–17 Spotkania dla dzieci, Warszawa
  25–26 Letnia Szkoła Biblijna, 3 zjazd, Ustroń

 WRZESIEŃ 26–29 Szkolenie pracowników i wolontariuszy MED 

 PAŹDZIERNIK 6 Konferencja regionalna, Oświęcim
  6–7 Letnia Szkoła Biblijna, 1 zjazd, Giżycko
  27 Konferencja regionalna, Polkowice
  27–28 Letnia Szkoła Biblijna, 2 zjazd, Giżycko

 LISTOPAD 17 Konferencja regionalna, Mikołajki
  17–18 Letnia Szkoła Biblijna, 3 zjazd, Giżycko

LETNIA SZKOŁA BIBLIJNA MED 
To oferta dla osób zainteresowanych służbą wśród dzieci. 
Szkolenie wyposaża i inspiruje do służby oraz wzbogaca 
warsztat pracy pracownika wśród dzieci. Odbywa się w cza-
sie trzech weekendowych zjazdów. ZAPRASZAMY!

 Miejsce: Biuro Chrześcijańskiego Stowarzyszenia 
  MED; Ustroń, ul Partyzantów 1 (II piętro) 

 Termin: 21–22 lipca (I zjazd)
  4–5 sierpnia (II zjazd)
  25–26 sierpnia (III zjazd)

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy będzie 
można znaleźć na stronie internetowej  w aktualnościach 
oraz w zakładce Szkolenia i konferencje.

Z A P R A S Z A M Y ! 

  JESTEŚMY NA FACEBOOKU.
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