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Drogi M
odlicie

lu!

Spotykamy się na łamach kolejnego wydania „Poczty z Med-u”. Tym razem piszemy o naszych wakacyjnych 
planach. Jak zwykle będzie się wiele działo: obozy dla dzieci i nastolatków, wakacyjne kluby biblijne, Letnia 
Szkoła Biblijna. Dla nas jest to okres wytężonej pracy, poprzedzony wieloma przygotowaniami. Wysyłamy 

informacje o naszej ofercie, przygotowujemy program biblijny, szukamy wolontariuszy i wszystko to powierza-
my Bogu w modlitwie. Czyż możemy cokolwiek uczynić bez Niego? To on zna potrzeby dzieci, które przyjadą na 
obozy. Wie, kto we właściwy sposób będzie mógł im usłużyć. Doprawdy, bez Bożej łaski i prowadzenia bylibyśmy 
tylko miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym, czyli czynilibyśmy coś, co nie ma większego znaczenia. Dzięki 
Niemu nasze działania mają sens, a zwiastowane Słowo może docierać do serc słuchaczy.

Ponieważ potrzeby są wielkie, chcemy także innych wyposażać do tej służby. W kwietniu zakończyło się Szko-
lenie Intensywne w Warszawie, w sierpniu organizujemy Letnią Szkołę Biblijną w Zelowie.

W tym numerze naszej „Poczty” wspominamy jeszcze o rekolekcjach i klubach w Studzionce, jak również 
o spotkaniach w naszym biurze. Dasia dzieli się z nami swoimi przeżyciami z pobytu w Stanach Zjednoczonych.

Jesteśmy świadomi, że modlitwa ma ogromne znaczenie, dlatego dziękujemy Bogu za Ciebie i zachęcamy Cię, 
byś nadal pamiętał o naszej służbie i tych, którym będziemy usługiwali w najbliższych miesiącach.

Elżbieta Płosa

Nikt nie jest za mały… Rok 1

Z radością informujemy, że prace nad wznowieniem podręcznika dla dzieci przed-
szkolnych dobiegają końca. Modlimy się o to, żeby w czerwcu został wydruko-
wany i dotarł do nauczycieli, zanim rozpocznie się nowy rok szkolny. Podręcznik 

został poprawiony i uzupełniony. Nowością jest to, że wszelkie ilustracje, arkusze pracy 
dla dzieci oraz nuty do piosenek będą dołączone do podręcznika na płycie CD. 

Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie www.med.org.pl, gdzie po-
jawi się informacja o dostępności tej długo już oczekiwanej przez nauczycieli pozycji.

Danuta Pustówka

 Przedświąteczna okazjaokazja

Zwykle co roku jesteśmy proszeni o przeprowadzenie 
tzw. rekolekcji pasyjnych. Tym razem gościliśmy po 
raz pierwszy w Brennej i Górkach, gdzie przez trzy 

dni prowadziliśmy zajęcia dla ok. 120 dzieci szkolnych i gim-
nazjalistów. Poza tym po raz kolejny byliśmy w Goleszowie, 
spotykając się z dziećmi szkolnymi, których w dwu grupach 
mieliśmy codziennie ok. 100. Była to dobra okazja, by dzie-
lić się z nimi Ewangelią, co też z radością czyniliśmy. Wiele 
z tych dzieci nie uczęszcza regularnie na zajęcia szkółki nie-
dzielnej, więc czasem jest to jedna z nielicznych możliwości, 
by usłyszały Dobrą Nowinę. Jak wiele z tego, co usłyszały 
zostanie w ich sercach? Módlmy się, by jak najwięcej i żeby 
to, co Pan Jezus uczynił dla każdego z nas, nie przypomina-
ło im się tylko z okazji świąt, ale zmieniło ich życie.                                                       Danuta Plinta, Danuta Pustówka
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Kilka słów o Studzionce… 

Od 
wielu lat spotykamy się z dziećmi i mło-

dzieżą w Studzionce. Teraz jest to właści-

wie już drugie pokolenie…

Ostatnie spotkanie było wyjątkowe, pełne pokoju 
i ciszy w tym szalejącym świecie. Osiemnaścioro dzieci 
i kilkoro dorosłych spotkało się, żeby posłuchać Boga 
i tego, co On ma nam do powiedzenia w czasie uwiel-
bienia, lekcji biblijnych, nauki wersetów i w zwykłych 
rozmowach.

W średniej grupie było czworo dzieci i czworo opie-
kunów – idealna sytuacja dla naszych podopiecznych, 
ponieważ każdy dorosły mógł pomóc i zainteresować 
się jednym dzieckiem. W ich domach nieczęsto mają 
taką sytuację, żeby ktoś poświęcił im indywidualnie 
czas. Mogliśmy im pomóc w pisaniu i rozwiązywaniu 
krzyżówki, a także po prostu porozmawiać z nimi.

Kiedy opowiadałam w tym dniu historię zatytułowaną O dziewczynie, której nikt nie kochał, ogarnęło mnie wiel-
kie wzruszenie. Znam problemy tych dzieci i wiem, co przeżywają. Są to często bardzo trudne sprawy, a jednak 
dzieci chcą się spotykać i uczyć Bożego Słowa, i to jest wielki cud.

Niektóre z dzieci znamy od wielu lat, ale na spotkanie przyjechało też po raz pierwszy dwoje nowych dzieci, 
które wyraziły chęć przyjazdu i następnym razem. Dlatego prosimy, pamiętajcie w modlitwie o pracy, która trwa 
dzięki Bożej łasce od wielu lat, aby służba dzieciom była „świeża i nowa” i napotykała ich potrzeby.

Wierzę też, że Bóg honoruje wierność swoich współpracowników w tym miejscu, bo niektórzy z nich służą tu 
od 20 lat.                           Gabriela Piecha

 Odpowiedź na potrzebę

Mam 26 lat i jestem nauczycielem wy-
chowania przedszkolnego. W mar-
cu i kwietniu 2012 r. miałam możli-

wość odbycia i ukończenia Szkolenia Intensywnego (SI 
1). Wcześniej przez ponad rok prowadziłam szkółkę nie-
dzielną w zborze, do którego uczęszczam w Warszawie.

Wykształcenie pedagogiczne okazało się bardzo 
przydatne w prowadzeniu zajęć z dziećmi w kościele, 
ale w miarę upływu czasu, potrzeba dokształcenia się 
w zakresie przygotowywania lekcji biblijnych była co-
raz bardziej odczuwalna. Zarówno ja, jak i większość 
moich współpracowników, to osoby które zgłosiły się 
do służby w zborze z miłości do Boga i dzieci. Nie po-
siadaliśmy zbyt dużej wiedzy ani doświadczenia w za-
kresie prowadzenia zajęć biblijnych. Nasze lekcje opieraliśmy głównie na wzorcach podanych w podręcznikach. 
Na jednym ze spotkań koleżanka zaproponowała szkolenie i wskazała na MED. Czułam, że to była odpowiedź na 
moją potrzebę.

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Przede wszystkim wniosło do moich zajęć zrozumienie tego, na 
czym należy się skupić. Wyraźnie wskazywano nam na cel, jaki powinien przyświecać zajęciom i mówiono, jak go 
osiągnąć. Otrzymałam w trakcie tego szkolenia bardzo dużo zachęty i inspiracji. Czułam, że Duch Boży jest obecny 
i dzieli się ze mną swoim sercem.

Nauczyciele MED-u to osoby z ogromnym sercem, doświadczeniem i wiedzą. Relacje z nimi należały do nie-
zwykle przyjemnych i pożytecznych.
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Materiały, które otrzymaliśmy zostały starannie przygotowane i na pewno posłużą mi na dłużej. Poza tym wie-
dza na temat tego, jakie elementy należy zawrzeć w spotkaniu, oraz przekazane nam praktyczne rady, wniosły do 
moich zajęć porządek, spokój i poczucie, że to, co robię ma sens.

Jestem bardzo wdzięczna za ten czas, a także za pracę i serce, które pracownicy misji wkładają, aby odpowiadać na 
potrzeby innych.                    Katarzyna Małecka

Absolwenci w Studzionce 
Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia 

mieszkają razem;  jest to jak wyborny 
olejek na głowie, który spływa na 
brodę, brodę Aarona, który spływa na 
brzeg jego szaty jak rosa Hermonu, 
która spada na górę Syjon: bo tam 
udziela Jahwe błogosławieństwa, 
życia na wieki.                             

(Psalm 133, BT)

Właśnie takim kojącym olejkiem 
i odświeżającą rosą było dla 
mnie spotkanie absolwen-

tów szkoleń MED-u z rejonu Śląska, 
które odbyło się 12 maja bieżącego 
roku w budynku Fundacji Agape 
w Studzionce.

Oglądając zdjęcia sprzed 20 lat, po raz kolejny zrozumiałam, że Bóg jest Bogiem wiernym. Bo chociaż nasze 
drogi rozeszły się po całej Polsce i wiele się wydarzyło, to radości ze spotkania po latach nie było końca. Nawet 
nasze dzieci, których była niemała gromadka, szybko znalazły wspólny język i świetnie się bawiły. Co ciekawe, 
okazało się, że niektóre pociechy znają się z obozów MED-u, a nawet chodzą do tej samej szkoły.

Kiedy siedziałam za stołem, zajadając smaczne ciasto i kiełbaskę z rożna, a w kominku palił się ogień, byłam 
wdzięczna Bogu, że dał mi taką wspaniałą rodzinę „MED-oków”.

Grażyna

 Spotkania w biurze

W ostatnim wydaniu „Poczty” pisaliśmy o naszych 
marzeniach odnośnie wykorzystania naszego 
biura do różnych spotkań z pracownikami wśród 

dzieci. Cieszymy się, że w ostatnim czasie miały miejsce 
dwa takie wydarzenia.

12 kwietnia odbyło się spotkanie z Astrid Hahn, która 
przyjechała z Wrocławia, by podzielić się z nami nowy-
mi propozycjami dotyczącymi lekcji biblijnych z Księgi 
Daniela. Na spotkaniu zaprezentowała ciekawe pomoce 
wizualne i prace plastyczne dla dzieci. Z pewnością wy-
korzystamy te pomysły na szkółkach, w klubach biblijnych czy innych spotkaniach z dziećmi.

19 maja przeprowadziliśmy warsztaty plastyczne. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 
kilka osób pracujących z dziećmi w Skoczowie, Goleszowie i Ustroniu. Miały one okazję wy-
konać własnoręcznie pomoce wizualne do lekcji biblijnej. Za materiał posłużyły im pojem-
niki po jogurtach, papierowe torebki czy ściereczki do kurzu. Naszą uwagę skierowaliśmy 
również na fakt, iż w czasie spotkań z dziećmi my sami jesteśmy najważniejszą pomocą wi-
zualną.

Takie spotkania są okazją do wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy i praktycznych 
umiejętności. Cieszymy się, że Bóg darował nam możliwość nawiązania nowych kontaktów 
i wspólnego spędzenia czasu.                                                   

Elżbieta Płosa
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 Za Oceanem...
„Modlę się o Was! Codziennie!” – usłyszeliśmy z ust starszego 

mężczyzny, który po nabożeństwie przyszedł się z nami przywitać. Ze wstydem muszę 
przyznać, że ani nie znałam jego imienia, ani nawet nie pamiętałam jego twarzy. Pewnie 
kiedyś spotkaliśmy się w tym kościele, gdy opowiadaliśmy o naszej służbie, a dobry Bóg 
zachęcił tego brata w Chrystusie do modlitwy o nas. W drodze powrotnej dziękowaliśmy 
z mężem Bogu za zachętę, jakiej kolejny raz doznaliśmy. Kilka dni wcześniej, takie same słowa 
usłyszeliśmy w innym kościele od Marie, która najpierw poznała i modliła się o mojego męża, 
a teraz modli się o nas oboje. Te spotkania przypomniały mi słowa pewnej pieśni: „Ktoś wciąż 
o ciebie modli się... Ktoś wciąż za tobą wstawia się...”.

Bóg wie, że w naszej służbie potrzebujemy wielu modlitw i wie, że sami nie jesteśmy w nich często wierni 
i wytrwali. Wiemy, że przez te wszystkie lata Bóg zachęcał i pobudzał inne osoby („kogoś”) do modlitwy o nas. 
Część z tych osób znamy i spotykamy, ale innych poznamy i spotkamy dopiero w niebie. Znamy np. Siostrę Ruth, 
misjonarkę i modlicielkę. Lubi modlić się o konkretne sprawy i także tym razem w czasie naszej rozmowy pytała 
o każdego pracownika MED i o szczególne prośby modlitewne. Wiemy, że nie tylko sama się o nas modli, ale także 
z innymi, których my nigdy nie spotkaliśmy.

W zeszłym roku w Stanach mieliśmy przywilej usługiwać grupie kobiet, które spotykają się raz w miesiącu m.in. 
po to, aby modlić się o wielu różnych misjonarzy. Poprosiły o imiona pracowników MED i obiecały się modlić. Tym 
razem spotkaliśmy się i rozmawialiśmy tylko z liderkami tej grupy. Ku naszej ogromnej zachęcie usłyszeliśmy, że 
nadal modlą się o służbę i pracowników MED. Większość z pracowników nie spotkała i prawdopodobnie nigdy nie 
spotka (tu na ziemi) tych osób.

Czy o nas i naszą służbę modlą się tylko wierzący mieszkający za Oceanem? Oczywiście, że NIE!!! Wiemy i zna-
my wiele osób w naszym kraju (i w innych też), które wstawiają się za nami u Pana. Jestem przekonana, że wśród 
modlących się o nas osób są i takie, które poznamy dopiero w niebie. Ale już teraz, tu na ziemi za każdą taką osobę 
jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni. Zapewnienia innych o modlitwach o nas i naszą służbę są potwierdzeniem tych 
słów, że „KTOŚ wciąż o nas modli się...” i wielką zachętą dla nas! DZIĘKUJEMY!    

                      Dasia Abramovich     

PS. Ktoś modli się także o Ciebie!

 Letnia Szkoła Biblijna

Stałą wakacyjną ofertą MED-u, oprócz obozów, jest Letnia Szkoła Biblijna (LSB).

W Biblii czytamy, że mamy nauczać dzieci Bożego Słowa. Odpowiedzialność ta w pierwszej kolejności spo-
czywa na rodzicach, a potem na kościele. Na ile jesteś do tego przygotowany? Może potrzebujesz nowych 

umiejętności, rozszerzenia swojej wiedzy biblijnej na ten temat, a może chcesz podzielić się z innymi swoimi do-
świadczeniami w pracy z dziećmi?

Takie możliwości stwarza Letnia Szkoła Biblijna, która w tym roku odbędzie się w terminie od 5 do 15 sierpnia. 
Masz więc, drogi nauczycielu (i rodzicu) okazję przygotować się do pracy ewangelizacyjnej wśród dzieci. Nasze 
szkolenie składa się z dwóch stopni: I stopień Ewangelista i II stopień Nauczyciel. 

I stopień obejmuje takie tematy, jak: biblijne podstawy ewangelizowania dzieci, czym jest ewangelia i ewange-
lizowanie, pomaganie dzieciom w poznawaniu prawd biblijnych, utrzymanie dyscypliny na zajęciach, praktyczne 
aspekty prowadzenia zajęć dla dzieci.

Szczególnie zachęcamy tych, którzy ukończyli już kiedyś I stopień, aby przyjechali, ponieważ w tym roku bę-
dzie realizowany także II stopień, który obejmuje następującą tematykę: zasady nauczania, metodykę nauczania 
doktryn biblijnych, studium dziecka, specyfi kę pracy z przedszkolakami i nastolatkami, indywidualne nauczanie, 
pracę wzrostową, nauczanie o misji.

Od dwóch lat nasze szkolenie (LSB) zostało przeniesione z południa do centralnej Polski – do Zelowa. Dziękujemy 
Bogu za to miejsce – przemili i bardzo gościnni gospodarze, domowe jedzenie oraz niepowtarzalna atmosfera.
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Serdecznie zapraszamy na szkolenie, wiedząc że: Ojciec nasz niebieski w niebie nie chce, aby zginął jeden 
z tym najmniejszych. Kiedy przyjedziesz, będziesz wiedział, czy Bóg chce w tym dziele ewangelizowania 
dzieci użyć i Ciebie. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na www.med.org.pl.

Zachęcam do modlitwy o ten czas, o siebie nawzajem, nasze motywacje, wykładowców, aby Bóg poru-
szył serca tych, którzy mają tam przyjechać.   

UWAGA! Na podstawie porozumienia pomiędzy Aliansem Ewangeliczym RP oraz Ministrem Edukacji 
Narodowej ukończenie szkolenia LSB daje kwalifi kacje zawodowe wymagane od nauczycieli religii. 

Joanna Pilch-Lewicka

 Letnie akcje MED-u
SIEDEM OBOZÓW…

Tego lata planujemy siedem obozów dla dzieci i nastolatków. Sezon letni zapowiada się zatem gorąco. Obo-
zy Młodych Odkrywców będą przebiegały pod hasłem Gra o życie. Jak zwykle będziemy gościć w Wiśle 
Czarnem, planujemy również po raz drugi obóz na Kaszubach, w Szarlocie k. Kościerzyny. Do Wisły mamy 

już komplet dzieci, ale na obóz na północy Polski jest jeszcze sporo wolnych miejsc.

Wyjątkowo szybko zapełniły się także miejsca na obozie SOMO (dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie). 
Jednak na tym obozie są nadal wolne miejsca dla wolontariuszy, a w szczególności dla mężczyzn. Modlimy się, 
abyśmy z powodu braku wolontariuszy nie musieli odmówić udziału w SOMO żadnemu dziecku.

Nowością jest drugi obóz dla nastolatków. Zwykle na tak zwanym WiEC-u były dwie grupy: wspinaczkowa 
i językowa. Tym razem, ze względu na dużą liczbę chętnych w poprzednich latach zdecydowaliśmy, że zorganizu-
jemy osobno obóz wspinaczkowy i osobno językowy. Tak oto narodził się pomysł na Am-En (czyli American En-
glish Camp). Dzięki gościom ze Stanów Zjednoczonych, jego uczestnicy będą mieli możliwość kontaktu z żywym 
językiem.

WOLONTARIUSZE…

Nasza służba obozowa rozrasta się. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu, że zgłosili się wolontariusze chętni do 
pomocy. To cud! Zwykle jest to grupa kilkudziesięciu osób, które poświęcają swój wolny czas, by usłużyć 
dzieciom za przysłowiowe „dziękuję”. Podczas obozu pracują jako wychowawcy, nauczyciele, asystenci, po-

mocnicy. Opiekują się dziećmi, prowadzą lekcje biblijne, kółka zainteresowań, pomagają w realizacji programu. 
Pomagają nam również przed obozami. Wśród nich są tacy, którzy wspierają nas od lat, nie wyobrażając sobie lata 
bez służby na naszym obozie i to jest dla nas niezwykle cenne. Cieszymy się jednak także z nowych osób, które co 
roku dołączają do tego grona. Zapraszamy!

WYJDŹ NAPRZECIW…

Nasze obozy mogą odbywać się tylko dzięki temu, że Bóg porusza wiele serc, by zaangażowały się w tę służ-
bę. Te kilkadziesiąt osób, o których wspomniałam angażuje się bezpośrednio w naszą pracę, jednak jest 
wielu tych, którzy modlą się o te akcje i wspierają je fi nansowo. Zapraszamy, dołącz do nich!

Niektóre dzieci mogą pojechać na obóz, dzięki ofi arności takich osób jak TY, ponieważ rodziców nie stać na 
pokrycie (całości lub części) kosztów pobytu dziecka na obozie. Ze względu na specyfi kę obozu SOMO (jeden 
opiekun na 1 dziecko), dla każdego uczestnika musimy znaleźć dofi nansowanie w wysokości ok. 50% kosztów, 
a dla niektórych nawet 100%. Musimy także pokryć koszty pobytu instruktorów wspinaczkowych. Zwykle chcemy 
też nagrodzić dzieci, które np. nauczyły się na obozie wersetów biblijnych na pamięć lub wzorowo utrzymywały 
porządek w swoich pokojach. Są to drobne nagrody, jednak pomnożone przez ilość uczestników na kilku turnu-
sach generują niemałe koszty.

Oczekujemy, że i tym razem w czasie obozów Bóg będzie przemawiał do serc dzieci i dorosłych, że będzie 
zmieniał nas wszystkich. Każdego roku mamy przywilej uczestniczenia w przyjmowaniu zbawienia przez niektó-
re dzieci i jest to dla nas wielka radość. Ufamy, że także po tegorocznych obozach będziemy mogli podzielić się 
z Tobą takim świadectwem.Dlatego módl się o przygotowania, które jeszcze trwają, o Boże prowadzenie i jego 
ochronę, o zabezpieczenie fi nansowe oraz zdrowie i siły dla kadry i uczestników. Módl się o obozy! 

Elżbieta Płosa
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Działalność statutowa Stowarzyszenia jest możliwa tylko dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół takich jak Ty.

PLAN WAKACYJNYCH SPOTKAŃ
Poniżej przedstawiamy plan wakacyjnych spotkań. Przed nami wiele przedsięwzięć. Będziemy nie-

zwykle wdzięczni za Twoje modlitwy. Każdego roku doświadczamy ich działania. I tym razem będą one 
dla nas cennym wsparciem.

CZERWIEC
 23 wycieczka dla dzieci z klubów biblijnych w Studzionce i Ruptawie do Inwałdu (G. Piecha, E. Mertens)

 29 Golasowice – ognisko dla dzieci ze szkółki niedzielnej (E. Mertens)

LIPIEC
 2-6 Byczyna – „Wakacje z Filipem” (M. Stępień)

 7-15 Dzięgielów –stoisko z materiałami na TE (L. Króliczek)

 8-14 Wisła Czarne – OMO I (D. Abramovich, E. Płosa)

 15-21 Wisła Czarne – OMO II (J. Pilch-Lewicka)

 18-28 Wisła Kopydło – WIEC (D. Pustówka)

 22-28 Wisła Czarne – SOMO (D. Abramovich)

 22-29 Zelów – TE półkolonie (M. Stępień)

29-4.08.  Wisła Czarne – OMO III (D. Abramovich, D. Plinta)

SIERPIEŃ
 1-11 Kiczyce k. Skoczowa – Am-En Camp (D. Pustówka)

 5-11 Szarlota – POMO (E. Płosa)

 6-10 Rawa Mazowiecka – wakacyjny klub biblijny (M. Stępień)

 5-15 Zelów – LSB (J. Pilch-Lewicka, D. Abramovich, L. Króliczek)

 16-18 Studzionka – wakacyjny klub biblijny (G. Piecha)

 20-24 Leszna Górna – wakacyjny klub biblijny (D. Plinta, D. Pustówka)

WRZESIEŃ
 29 Łódź – Regionalna Konferencja dla Pracowników wśród Dzieci (M. Stępień, G. Piecha, E. Płosa)
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