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DROGI 
PRZYJACIELU!

Niedawno jedenastoletnia Maja, gdy 
po raz pierwszy z własnej inicjatywy po-
magała mi w prowadzeniu zajęć biblijnych 
dla przedszkolaków, powiedziała: Ogła-
szam, że zostanę ciocią szkółkową! Maja od 
najmłodszych lat uczestniczy w szkółkach 

niedzielnych w moim zborze, a teraz zoba-
czyła siebie w roli nauczycielki. To bardzo 

zachęcające, gdy w służbie wśród dzieci i na-
stolatków pojawiają się osoby chętne, by konty-

nuować to jakże ważne zadanie. 
W innym przypadku, w małym chłopcu, rozrabiającym 

zazwyczaj podczas szkółki, zrodziło się pragnienie pracy wśród dzieci, ponieważ pociągnął go przykład 
jego nauczyciela – gotowego, by służyć dzieciom i nawiązywać z nimi dobre relacje.

Zapraszam do lektury naszej Poczty, gdzie znajdziesz więcej artykułów o spotkaniach z rodzicami i na-
uczycielami, inspirujących i wyposażających ich do służby, by mogli być zachętą dla dzieci oraz nastolat-
ków. Piszemy także o spotkaniach z dziećmi – zarówno tych, które odbyły się wiosną, jak i tych planowa-
nych na lato. Dziękujemy, że modlisz się i wspierasz tę służbę, aby kolejne pokolenie poznało Pana Jezusa 
i wzrastało w Nim.

Elżbieta Płosa

JEZUS ŻYJE I DZIAŁA DZIŚ
Czy znasz uczucie oczekiwania na coś i cieszenia się z góry na to, co będzie się działo?Tak właśnie się 

czułam przed tegorocznymi rekolekcjami, czyli biblijnymi spotkaniami dla dzieci i nastolatków, które nasza 
misja prowadziła przed Wielkanocą. Stały przed nami (pracownikami MED oraz wolontariuszami) nowe 
wyzwania, czyli nowe miejsca, do których zostaliśmy zaproszeni, ale cieszyliśmy się też na spotkania ze 
„starymi” bywalcami rekolekcji, np. w Brennej czy Górkach.

Program trzydniowych spotkań został przygotowany pod hasłem: „Jezus żyje i działa dziś!”. Nawiązując 
do tego hasła pragnęliśmy wskazać, że skoro Pan Jezus zmartwychwstał, to jako żywy Bóg może działać 
w życiu każdego człowieka. Jego ofi ara na krzyżu i zmartwychwstanie sprawiły, że jesteśmy pojednani ze 
swoim Ojcem w niebie, mamy przebaczone grzechy, została pokonana śmierć i Boży przeciwnik, szatan. 
Uczyliśmy również na pamięć wersetu mówiącego, że każdy kto w to uwierzy i wyzna swoimi ustami, bę-
dzie zbawiony (Rz 10:9).

Tegoroczne rekolekcje wielkanocne to dziewięć różnych miejscowości, czternaście dni służby, trzy ze-
społy współpracowników, około 780 dzieci i nastolatków, które usłyszały ewangelię i były nauczane Bo-
żych prawd. 

To ogromny przywilej móc być w tylu miejscach i głosić ewangelię. Jestem za to wdzięczna Bogu. Trzy-
mam się obietnicy, że Boże Słowo nie wraca puste, ale wykonuje swoją pracę w sercach. Oczekuję, że dzie-
ci i nastolatki wprowadzą w życie to, czego się nauczyły. By tak się stało, potrzeba wytrwałych modlitw, 
aby Duch Święty działał dalej w sercach dzieci i młodzieży.

Joanna Pilch-Lewicka



2

OMO... SOMO... WSPINACZ... AM-EN CAMP...
To nazwy obozów orga-

nizowanych przez MED dla 
dzieci i dla nastolatków od 
wielu lat. W tym roku nad-
szedł czas na zmiany. Po 
siedemnastu latach zrezy-
gnowaliśmy z obozu wspi-
naczkowego, który w ostat-
nim czasie cieszył się coraz 
mniejszym zainteresowa-
niem wśród nastolatków. 
Dla dzieci z kolei zaplano-
waliśmy dwa nowe obozy: 
Sportowy Obóz Młodych 
Odkrywców oraz Muzyczny 
Obóz Młodych Odkrywców 
(OMO). „Nowe” wiąże się 
z nowymi możliwościami 
(więcej sportu lub śpiewu, 
nagrywanie piosenek), no-
wymi wyzwaniami (znalezie-
nie odpowiednich instrukto-

rów, inna organizacja czasu), nowymi potrzebami (więcej wolontariuszy, pieniądze na dodatkowe koszty). 
Chociaż od dwóch lat przymierzamy się do zorganizowania drugiego turnusu Szczególnego Obozu Mło-

dych Odkrywców (SOMO), jednak i w tym roku nie zdecydowaliśmy się na to. To wyjątkowy obóz, który za-
pełnia się uczestnikami praktycznie w ciągu pierwszego tygodnia od rozpoczęcia zapisów! Kolejny rok z rzędu 
mamy osoby oczekujące na liście rezerwowej. Przyznajemy, że zabrakło nam odwagi, by zrobić krok wiary, 
podjąć się tego wyzwania i zaplanować drugi turnus. (Może uda się w przyszłym roku?). Takie decyzje nie są 
łatwe.

Zarówno SOMO, jak i wszystkie pozostałe obozy organizujemy i prowadzimy dzięki Bożej łasce oraz ogrom-
nemu zaangażowaniu wolontariuszy, pomagających zarówno w przygotowaniach, jak i podczas obozów. 

W tym roku mamy zapotrzebowanie na około siedemdziesięciu wolontariuszy. Obozy są odpłatne, ale 
zawsze potrzebne jest wsparcie darczyńców, m.in. na pokrycie kosztów pobytu wolontariuszy, kosztów przy-
gotowania obozów, dofi nansowania dla dzieci z ubogich rodzin. W tym roku sporym kosztem (1600 zł) będzie 
opłata za skorzystanie ze studia nagrań w czasie obozu muzycznego.

W obozowej służbie potrzebni są także modliciele! Modlitewne wsparcie jest niezbędne przed obozami, 
podczas ich trwania, a także po ich zakończeniu.

Do jakiej grupy w tym roku chciałbyś i możesz dołączyć TY? Jeśli chciałbyś być wolontariuszem, skontaktuj 
się z biurem MED, by sprawdzić, gdzie i w jaki sposób możesz się zaangażować. 

Jeśli Pan Bóg poruszy Twoje serce i chciałbyś złożyć dar na obozy, możesz to zrobić wpłacając go na nasze 
konto z zaznaczeniem: Darowizna na cele statutowe – obozy. 

A jeśli chcesz się modlić, po prostu zacznij dziś! Módl się o Boże prowadzenie i Jego kierownictwo we 
wszystkich przygotowaniach, o dobre pomysły i siły do ich realizacji, mądrość, wolontariuszy (tych, którzy 
już się zgłosili i tych, na których jeszcze czekamy) oraz pracowników MED, o uczestników, by był to dla nich 
bezpieczny i atrakcyjny wypoczynek, aby poznając Boże Słowo doświadczali Jego mocy przemieniającej życie, 
o Boże zaopatrzenie i zaspokojenie wszystkich potrzeb związanych z obozami.

Pracy związanej z obozami co roku przybywa (choćby pod względem dokumentów, które trzeba przygo-
tować), ale ufamy, że Ten, który nas do tej służby powołał, poprowadzi nas, wyposaży, posili, umocni, a my 
pozostaniemy wiernymi powołaniu.

Danuta Abramovich
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CEL SŁUŻBY SZKOLENIOWEJ
A co słyszałeś ode mnie […] przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać (2Tm 2:2).

Służba nie jest czymś, co otrzymaliśmy dla budowania sa-
mych siebie i pozostawania w niej tylko dla siebie. Służba zo-
bowiązuje każdego wierzącego do bycia dobrym szafarzem 
duchowych skarbów, które należy chronić, ale także inwesto-
wać je w życie innych wierzących, aby z kolei oni mogli dzielić 
się nimi z następnym pokoleniem. To najważniejszy cel, który 
wyznaczyliśmy sobie w naszej służbie szkoleniowej.

Zainteresowanie szkoleniami przygotowującymi do pra-
cy wśród dzieci jest duże. Bardzo nas to cieszy, ponieważ 
wiemy, jak ważne i potrzebne jest dobre przygotowanie do 
każdego rodzaju służby. Od grudnia 2018 do kwietnia 2019 
roku mieliśmy okazję szkolić w takich miejscach jak: Kielce, 
Świdnica, Tczew, Skarżysko Kamienna, Wisła i Ustroń. Zapra-
szani byliśmy przez różne kościoły, zbory i wspólnoty. W cią-
gu tych pięciu miesięcy w szkoleniach wzięły udział 152 
osoby. Odbiorcami byli nie tylko ci, którzy stawiają pierwsze 
kroki w służbie dzieciom, ale również spora liczba nauczycieli 
zaangażowanych w tę służbę od wielu lat. W każdym z tych 
miejsc spotykaliśmy ludzi godnych zaufania. Ich zaangażowa-
nie oraz chęć dokształcania się są dla nas ogromną zachę-
tą do dzielenia się z nimi naszą wiedzą i doświadczeniem 
w zakresie nauczania dzieci Słowa Bożego, radzenia sobie 
z dyscypliną czy uatrakcyjniania zajęć, tak aby napotykały 
potrzeby dzisiejszych dzieci. To oczywiście tylko niektóre 
z tematów, jakie realizowaliśmy. Wierzymy, że uczestnicy na-
szych szkoleń będą zdolni innych nauczać, i o to się modlimy.

A jak sami uczestnicy odebrali szkolenia? Oto niektóre 
z wypowiedzi:

Szkolenie przede wszystkim przypomniało mi, że zajęcia 
z dziećmi mogą być przyjemne, że nie muszą być obowiązkiem, 
mogą być pełne radości, entuzjazmu, mądrości. Ostatnio zajęcia, 
które prowadziłem, były dla mnie przykrym obowiązkiem – bez-
sensowną walką o ujarzmienie rozbrykanych dzieci. Zajęcia na 
szkoleniu zachęciły mnie do nowego spojrzenia na ten czas – za-
chęciły mnie do cieszenia się z możliwości spędzenia czasu z młodymi ludźmi, którzy jeśli teraz poznają Jezusa, to ich 
całe życie będzie piękne i wartościowe […]. W najbliższym czasie na pewno poświęcę więcej czasu na przygotowanie 
się do zajęć (zamiast liczyć na to, że jakoś dam radę), ale też na szukanie na kolanach inspiracji i miłości do dzieci 
(Dawid).

[…] W czasie szkolenia kilka spraw poukładało się w mojej głowie. Wiem, że są to rzeczy oczywiste, ale ujrzałam 
je w nowym świetle – kwes  a otwartego mówienia dzieciom o grzechu i pokucie (prosto, zwięźle i na temat) oraz 
to, że proces wychowawczy ma zmierzać do tego, by dzieci stały się chwalcami Boga. Takie jasne przypomnienie 
sobie tych kluczowych prawd pozwoli mi trochę inaczej planować przebieg szkółki i na inne sprawy niż dotychczas 
kłaść nacisk w relacjach z dziećmi. W najbliższym czasie zastosuję nowe pieśni i gry, których nauczyłam się w czasie 
szkolenia (Anna).

Przy okazji szkoleń chcemy wspomnieć też o wolontariuszach, którzy ochoczo i z radością nam pomagali. 
Jesteśmy Bogu za nich ogromnie wdzięczni! Bez ich pomocy trudno byłoby sprostać wszystkim zamówieniom 
na szkolenia.

Lidia Króliczek



4

CO DALEJ?
Takie pytanie zadajemy sobie w różnych sytuacjach. 

Czasami wypowiadamy je z troską, czasami ze znie-
cierpliwieniem, a czasem z zaciekawieniem. Niektóre 
przeżycia są jednorazowe, ale czasami kolejne wyni-
kają z poprzedniego. Od pewnego czasu uczestniczę 
w „serialu”, który miał już cztery odcinki. Razem ze mną 
uczestniczą w nim dzieci z mojej szkółki niedzielnej.

Pierwszy odcinek mogłabym zatytułować: „Nie-
zwykłe Boże Słowo”. Razem z dziećmi odkrywaliśmy, 
że Boże Słowo prowadzi, ostrzega, pociesza, prze-
świetla, niesie ratunek, a przede wszystkim jest praw-
dziwe. Lekcje o powyższej tematyce zainspirowały 
mnie do tego, żeby opowiedzieć dzieciom o czymś, co 
pomogłoby im docenić fakt, że mają Biblię i Pan Bóg może do nich mówić, jeśli ją czytają. A więc przyszedł 
czas na drugi odcinek: „Niezwykła historia Holendra – Brata Andrzeja”.

Andrzej był łobuzem żądnym wrażeń. Po różnych przygodach, które skłoniły go do głębokich przemyśleń 
na temat życia, poznał prawdę i zapragnął zrobić coś, co pomoże innym ludziom również ją poznać. Co było 
dalej? Przez wiele lat z narażeniem życia przemycał Biblie i literaturę chrześcijańską za żelazną kurtynę do 
komunistycznych krajów (także do Polski), aby wesprzeć prześladowanych chrześcijan. Brat Andrzej w tym 
roku skończy dziewięćdziesiąt jeden lat. Czy służba, którą zaczął jest kontynuowana? Przecież dużo zmieni-
ło się w Europie. Nadal jednak w innych częściach świata naśladowcy Pana Jezusa są prześladowani. A czy 
nasze dzieci cenią sobie warunki, w jakich żyją?

Przypomniałam sobie, że jest organizacja Open Doors, która pomaga prześladowanym chrześcijanom 
na całym świecie. Przecież została ona założona przez Brata Andrzeja! Zatem nadszedł czas na trzeci od-
cinek serialu: „Niezwykła organizacja”. To był bardziej praktyczny odcinek. Zaopatrzyłam się w materiały 
dla dzieci przygotowane przez Open Doors. Wykorzystałam je wraz z mapą, na której wypisane były prośby 
modlitewne o chrześcijan w wielu krajach. Modliliśmy się, a potem robiliśmy kartki pocieszenia dla dzieci, 
które ucierpiały wskutek prześladowań.

Większość dzieci zabrała mapy ze sobą. Babcia jednej z dziewczynek powiedziała mi potem: „Maja przy-
niosła mapę świata, którą dostała na szkółce i zaraz modliłyśmy się na zmianę o ludzi z dwunastu krajów. 
Później wymyśliła, że będziemy losować, aby pomodlić się w sumie za wszystkich pięćdziesiąt krajów”.

Tak, Open Doors jest niezwykłą organizacją, która dostrzega potrzeby innych i zachęca, aby wspierać 
cierpiących chrześcijan. Pomyślałam: Może by zaprosić kogoś z tej organizacji? A więc nadszedł czas na 
odcinek czwarty: „Niezwykły misjonarz”.

W czasie ferii zimowych, realizując program na temat misji, zaprosiłam misjonarza z Open Doors, który 
przedstawił sytuację dzieci prześladowanych za wiarę w Pana Jezusa. Prezentacja zdjęć i informacje prze-
kazane przez niego, skupiły uwagę dzieci. Słuchały o swoich rówieśnikach zmagających się z problemami, 
o których naszym dzieciom nawet się nie śniło. Na koniec spotkania dzieci zrobiły dla nich piękne kartki, 
dopisując po angielsku coś od siebie.

To na razie cztery niezwykłe odcinki serialu. Ich reżyserem był sam Pan Bóg. Kiedy wracam myślami do 
tych wydarzeń, jestem pod wrażeniem tego, w czym brałam udział. Co będzie dalej? Jakie będą kolejne 
odcinki? Chętnie układamy scenariusze, w których wszystko kończy się happy endem. Mój scenariusz na 
szczęśliwe zakończenie byłby taki: Dzieci zaczynają cenić Boże Słowo, chętnie je czytają i żyją według nie-
go, angażując się w służbę misyjną, a ich życie jest inspiracją dla innych.

To są moje pragnienia. Czy się spełnią? Co mogę jeszcze zrobić? Powierzam to wszystko w ręce najlep-
szego Reżysera. Niech On działa w sercach dzieci i niech ciąg dalszy przynosi Jemu chwałę!

Danuta Plinta

PS. Opowiadanie z ilustracjami „Brat Andrzej” do nabycia w MED-zie (zamówienia przez naszą stronę 
www.med.org.pl, telefonicznie: 33 854 25 97 lub mailowo: med@med.org.pl). 
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„OGARNIASZ MNIE…”
Kolejny wtorek i klubik z przedszkolakami. Mam dzisiaj mówić o Psalmie 139. Ciekawy pomysł – tylko nie-

samowicie trudny. Przecież tam nie ma akcji i fabuły jak w innych historiach biblijnych.
Siadam i wyobrażam sobie, jak to mogło być, gdy Dawid układał tę pieśń. Może tak: Dawid wyprowadził 

owce na zielone pastwiska, dał im świeżej wody, sprawdził, czy są bezpieczne. Skoro wszystko już zrobione, 
to teraz może wziąć harfę i układać hymny dla Wszechmocnego. Zaczyna śpiewać i w natchnieniu Ducha 
Świętego powstaje pieśń, której słowa zadziwiają. Tak, treść tego psalmu niezwykle mnie dotyka. Na przykład 
te słowa: „Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu, i kładziesz na mnie rękę swoją” (Ps 139:5). Muszę się nad tym 
zatrzymać – czy sama w to wierzę, jak to wygląda w moim życiu, jak 
opowiedzieć o tym maluchom?

Gdy na zajęciach nadchodzi czas na nauczanie, włączam piękną 
muzykę graną na harfi e. Widzę, jak jej delikatne brzmienie zainte-
resowało dzieci. Zaczynam opowiadać i czuję, jak sam Duch Święty 
dotyka naszych serc. Dzieci wyciszone, słuchają, patrzą na mnie, a ja 
mam wrażenie, że odkrywam wielkie duchowe tajemnice o naszym 
Bogu. Pozostaje mi tylko powiedzieć za psalmistą: „Zbyt cudowna 
jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął” (Ps 139:6).

Katarzyna Borys
WOLONTARIUSZE WSPOMINAJĄ

Po wakacjach spotkaliśmy się ze znajomymi, by dzielić się wakacyjnymi wrażeniami. Byliśmy z mężem zadziwie-
ni, że mamy aż tyle do opowiadania o naszych przeżyciach, doświadczeniach, trudach, radościach, świadectwach 
Bożego działania, odpowiedziach na modlitwy, przemienionym życiu... itd. Mogliśmy opowiadać bez końca. A inni? 
Kilka zdań o pogodzie, o tym co zobaczyli, gdzie warto pojechać lub nie. I to wszystko. Na czym polegała różnica? 
Nasi znajomi byli na wczasach za granicą, a my jako wolontariusze na chrześcijańskich obozach (mąż na jednym, 
ja na dwóch). Zdecydowaliśmy, że w tym roku też tak chcemy... pojechać i służyć na obozach! W tym widzimy sens 
i ogromne błogosławieństwo, mimo trudów. (Wiola)

W ubiegłym roku po raz pierwszy służyłam na obozie i byłam trochę przestraszona, zastanawiając się, jak to 
będzie. W pierwszym momencie poczułam, że przygniata mnie odpowiedzialność przed ludźmi i przed Bogiem, ale 
szybko otrzymałam wsparcie i od Boga, i od współpracowników. Przekonałam się, że liczy się szczerość i chęć do pra-
cy. Zaangażowanie wszystkich osób było ogromne, a nad każdą sytuacją czuwał nasz Pan. Do dzisiaj nie opuszcza 
mnie uczucie, że On wszystko zaplanował, wybrał każde dziecko, każdego wychowawcę, asystenta czy nauczyciela. 
W tym roku czekam na nowe wyzwania i wspaniałe relacje. (Maja)

DLA DZIECI I DOROSŁYCH
Prawie rok temu, po wspaniałym czasie usługiwania dzieciom podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego 

w Dzięgielowie, wśród członków zespołu muzycznego zrodziła się myśl, czy nie moglibyśmy usługiwać dzie-
ciom częściej, w lokalnych społecznościach, a może nawet jeszcze dalej?

W lutym zagraliśmy dla dzieci i dorosłych w jednym z kościołów w Cieszynie, przekazując ewangelię po-
przez piosenki, poruszającą pantomimę, historię z życia Corrie ten Boom i Boże Słowo. Byłam pod wrażeniem 
tego, jak dobrze był przygotowany program dla dzieci… Czułem Bożą obecność podczas całego nabożeństwa… By-
łem poruszony tym, jak Pan Bóg do mnie mówił… To jest dobre, róbcie 
to dalej!...i wiele innych zachęcających słów usłyszeliśmy po tej usłu-
dze (plus mocne uściski jednej z seniorek). 

Jeśli Pan Bóg pozwoli, planujemy kontynuować ten rodzaj usługi-
wania, ponieważ zaprosiły nas do siebie kolejne zbory. A tymczasem 
przygotowujemy się do tegorocznego Tygodnia Ewangelizacyjnego 
i szukamy chętnych do pomocy. Jeśli grasz na instrumencie lub śpie-
wasz i masz przynajmniej szesnaście lat, a twoim pragnieniem jest 
oddawanie Bogu chwały przez usługiwanie młodszym, skontaktuj 
się z nami! (biuro MED tel.: 33 854 25 97, FB/ChS MED).

Elżbieta Fryda
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NOWA MOŻLIWOŚĆ
Od jakiegoś czasu modlimy się, aby do 

służby w MED-zie dołączali mężczyźni. Je-
steśmy przekonani, że ich udział w ewan-
gelizowaniu i nauczaniu Bożego Słowa 
dzieci i nastolatków jest niezwykle ważny. 
Bóg, odpowiadając na te modlitwy, posyła 
wolontariuszy do współpracy. Jest jednak 
potrzeba, aby pojawił się etatowy pracow-
nik. 

Wiesław Łyżbicki, nasz wolontariusz, 
chciałby od września 2019 dołączyć do 
grona pracowników MED. Poniżej tak uza-
sadnia swoją decyzję:

Zainteresowanie misją i ewangelizacją to-
warzyszy mi od dłuższego czasu. Byłem za-
angażowany w działania różnych organizacji 
misyjnych m.in. przez trzy lata służyłem na 
Ukrainie jako pastor wysłany przez Centrum 
Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-

-Augsburskiego. Jako wolontariusz współpracowałem z Biblijnym Stowarzyszeniem Misyjnym, Ruchem Chrześcijań-
skim Mt 28 oraz Royal Rangers Polska.

Przez osiem ostatnich lat pracowałem jako katecheta w Skoczowie. Wtedy lepiej poznałem pracę z dziećmi i mło-
dzieżą. Tłumaczyłem prezentacje biblijne (freebibleimages.org), prowadziłem szkolenia dla pracowników wśród dzie-
ci i rodziców. Kieruję także chrześcijańskim szczepem harcerskim Royal Rangers w Skoczowie. Prywatnie jestem 
mężem Natalii i ojcem Maćka (10 lat), Tymka (8 lat) oraz Zuzi (4 lata). Wszystko co mam i robię zawdzięczam Panu 
Bogu i to Jemu pragnę wiernie służyć.

Pracując w MED chciałbym angażować się w służbę szkoleniową, prowadzenie chrześcijańskich obozów i przy-
gotowywanie materiałów do nauczania Słowa Bożego. Ważną częścią mojej służby będzie także skau  ng we współ-
pracy z Royal Rangers Polska.  

Jeśli chciałbyś czegoś więcej dowiedzieć się o mojej służbie, to bardzo chętnie podzielę się szczegółami osobiście 
lub na spotkaniu dla większej grupy osób. Jeśli mógłbym pomóc w służbie Tobie, Twojej wspólnocie lub kościołowi 
(np. poprowadzić szkolenie lub spotkanie na temat misji, usłużyć Bożym Słowem dzieciom, nastolatkom, dorosłym), 
to również proszę o kontakt: Wiesław Łyżbicki, tel. 669 476 699, e-mail: wlyzbicki@gmail.com

Decyzja o służeniu w MED jest dla Wiesława i dla nas krokiem wiary – między innymi dlatego, że wymaga 
od niego zdobycia pełnego wsparcia fi nansowego. Zatem, Wiesław potrzebuje partnerów w tej służbie.

Jeśli Bóg porusza Cię, abyś włączył się w tę służbę, możesz regularnie wspierać Wiesława wpłacając pie-
niądze na konto Chrześcijańskiego Stowarzyszenia „Miłość Edukacja Dojrzałość”: PKO BP 38 1020 1390 
0000 6202 0019 2120 z dopiskiem: darowizna na cele statutowe (WL)

Bardzo potrzebna jest również modlitwa – „wiele bowiem może usilna modlitwa sprawiedliwego” (Jk 5:16). 
Wiesław i Jego rodzina bardzo potrzebują Bożej mądrości i siły.

Danuta Abramovich

BÓG UŻYŁ STAREJ SZAFY
Rodzeństwo Ania i Piotrek od kilku lat przyjeżdżało na nasze obozy. Mogliśmy obserwować, jak się zmie-

niają i dorastają. To, że wracali na obozy, było dla nas dowodem zaufania, jakim darzyli nas ich rodzice. 
W tym roku, jak zwykle poszukiwaliśmy wolontariuszy na letnie obozy. Na jednym z turnusów brakowało 

wychowawczyni. Rozesłaliśmy więc wiadomość o tej potrzebie. Joanna – mama Piotrka i Ani zareagowała, 
zgłaszając się po raz pierwszy na nasz obóz. To wspaniałe, że zdecydowała się dołączyć do nas w tej służbie. 
Zgłaszając się do współpracy, opisała historię swojego nawrócenia do Boga:
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Gdy miałam jedenaście lat, bawiłam się z młodszą siostrą na szafi e, czego zabroniła nam mama. W pewnym 
momencie zachciało mi się wyjąć coś z szafy. Popchnęłam mocno drzwi. Niestety, końcówka palca mojej siostry 
znalazła się między drzwiami a szafą... Krew lała się obfi cie... 

Wiedziałam, że stało się to z powodu mojego nieposłuszeństwa. Zrozumiałam wtedy werset z Biblii, że zapłatą za 
grzech jest śmierć, oraz że faktycznym skutkiem nieposłuszeństwa w oczach Boga jest coś poważniejszego niż prze-
cięty palec siostry. Zaczęłam codziennie czytać Biblię. W międzyczasie palec zrósł się prawie całkowicie, dzięki Bogu! 

Po kilku miesiącach przeczytałam książeczkę ewangelizacyjną „Zasadnicze pytania”. W prosty i jasny sposób tłu-
maczyła ona ewangelię. Wytłuszczonym drukiem cytowane w niej były wersety, które znałam na pamięć ze szkółki 
i obozów, słyszałam w kościele czy sama czytałam. Pojęłam, że to Pan Jezus umarł zamiast mnie, i że dzięki temu 
mogę mieć pokój z Bogiem. Poprosiłam Go, by był Panem mojego życia. Gdy to zrobiłam, poczułam wielką radość 
i ulgę, byłam taka lekka i szczęśliwa, że prawie mogłam latać.

Po około tygodniu pojechałam na obóz chrześcijański, na którym ze zdumieniem odkryłam, że naprawdę rozu-
miem słowa pieśni i wersetów biblijnych. Wcześniej też je rozumiałam, przecież były po polsku, ale jakby nie pojmo-
wałam głębi ich znaczenia. Bóg użył starej szafy (i rodzeństwa) do pokazania mi drogi do Siebie.

Joanna nawróciła się jako dziecko. Teraz, gdy wyraziła chęć służby na obozie, Pan Jezus będzie mógł ją użyć 
w życiu wielu dzieci. I o to modlimy się z całego serca!

Elżbieta Płosa

KIEDY DZIECI SIĘ NUDZĄ…
To sięgają p o swoje elektroniczne gadżety lub po pilota i „znikają” w wirtualnym świecie. A może by zor-

ganizować na przykład wakacyjny klub biblijny albo kilkudniowe półkolonie i zaprosić je na Wyprawę na Dziki 
Zachód albo może na Wyspę Skarbów, lub na wakacje z Rybakiem ludzi? Wydawnictwo MED oferuje gotowe 
programy, które pomogą Ci zaplanować spotkania biblijne i podpowiedzą wiele ciekawych pomysłów. 

Zamów już dziś: www.med.org.pl/wydawnictwo
Polecamy również pomysły do lekcji z wykorzystaniem 

przedmiotów, które można bezpłatnie pobrać z naszej strony 
www.med.org.pl

PRZYBIJ PIĄTKĘ NA OBOZY
Od niedawna istnieje możliwość przesyłania darowizn on line. Jeśli 

chciałbyś wesprzeć obozy letnie, to zapraszamy do „przybicia piątki” (albo 
innej kwoty) poprzez naszą stronę med.org.pl lub przez FB/ChS MED.
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Chrześcijańskie Stowarzyszenie  „Miłość Edukacja Dojrzałość” ul. Partyzantów 1, skr. poczt. 33, 43-450 Ustroń, 
tel: 33 854 25 97, e-mail: med@med.org.pl;  www.med.org.pl   Bank PKO o/Ustroń 38 1020 1390 0000 6202 0019 2120

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! 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
MIŁOŚĆ — nasza motywacja
EDUKACJA — nasze działanie
DOJRZAŁOŚĆ — nasz cel

EWANGELIZUJEMY dzieci i nastolatki podczas obozów, 
  ewangelizacji, spotkań okolicznościowych

NAUCZAMY  dzieci i nastolatki Bożego Słowa podczas klubów  
 biblijnych, wakacyjnych klubów biblijnych, obozów

WSPIERAMY KOŚCIOŁY  pracowników wśród dzieci, katechetów czy
I WYPOSAŻAMY  rodziców, prowadząc szkolenia i konferencje 

  oraz wydając materiały do pracy z dziećmi

  JESTEŚMY NA FACEBOOKU

NAPISZ DO NAS, ŻEBY ZAPRENUMEROWAĆ „POCZTĘ Z MED-U”.

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

 CZERWIEC
27–28 Warsztaty muzyczne, DZIĘGIELÓW
27–28 Szkolenie wolontariuszy, DZIĘGIELÓW

29–7 lipca Ewangelizacje dla dzieci 7-11 lat, DZIĘGIELÓW
30–10 lipca Obóz językowy dla nastolatków Am-En Camp, WISŁA

 LIPIEC
7–13 Sportowy Obóz Młodych Odkrywców, WISŁA
8–12 Półkolonie dla dzieci, ŻORY

14–20 Obóz Młodych Odkrywców, WISŁA
21–27 Szczególny Obóz Młodych Odkrywców, WISŁA

 28–3 sierpnia Muzyczny Obóz Młodych Odkrywców, WISŁA
29–2 sierpnia Wakacyjny Klub Biblijny, RAWA MAZOWIECKA

 SIERPIEŃ
20–22 Wakacyjny Klub Biblijny, LESZNA

 WRZESIEŃ
7 Szkolenie modułowe, PSZCZYNA

20–22 Szkolenie nt. biblijnego poradnictwa wśród dzieci, WISŁA
25–28 Szkolenie pracowników i wolontariuszy MED, WISŁA

 PAŹDZIERNIK
5 Szkolenie modułowe, PSZCZYNA

26 Konferencja Regionalna, POLKOWICE




