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Chociaż rok powoli dobiega końca, Boża wierność trwa i ten fakt daje nam nadzieję, że Bóg nadal będzie prowadził 
nas w służbie. Jesteśmy Mu wdzięczni za wszystkie dzieci, które stawiał na naszej drodze. Niektóre z nich zapamięta-
liśmy na dłużej, jak chociażby 12-letniego Oskara, który przychodził na zajęcia klubu biblijnego, a latem po raz drugi 
przyjechał na obóz OMO. Mamy kontakt z 11-letnią Esterką, która wraz z młodszą siostrą od stycznia przychodzi na 
szkółkę niedzielną, a latem przyjechała na obóz pomimo tego, że rodzice mieli inne plany na wakacje i inne wydatki 
w budżecie domowym. Pamiętamy zbuntowanego nastoletniego Jonatana, którego Bóg przyprowadził w tym roku na 
nasz obóz, gdzie słyszał Ewangelię, która może zmienić jego życie. Modlimy się o to dla niego.

Dziękujemy Bogu za każdą osobę, która towarzyszyła nam w minionym roku, modląc się, pomagając w pracy czy 
wspierając swoimi fi nansami. 

Myślimy o wielu wiernych wolontariuszach. Jednym z nich jest Magda, która przyjeżdżała na nasze obozy jako mała 
dziewczynka, później pomocniczka, a teraz jako wychowawczyni. Na uroczystości 25-lecia MED-u wyznała: Bardzo 
chciałam być w tym dniu z wami. Nie wyobrażam sobie, że mogłoby mnie tutaj nie być. Brat Aleksander kolejny raz służył 
pomocą, udostępniając swój samochód, aby przewieźć sprzęt i materiały obozowe do Wisły. Konrad poświęcał swój 
czas i całą energię, opiekując się dziećmi, bawiąc się z nimi i cierpliwie zachęcając do właściwej postawy na wakacyj-
nym klubie biblijnym, a potem na obozie. Wytrwałą modlicielką jest siostra Maria, która swoje wsparcie wyraża w sło-
wach: Zanim zasnę, muszę pomodlić się o pracowników MED-u. Pamiętam o was codziennie. 

W tym wydaniu Poczty poświęcamy uwagę konferencjom regionalnym i szkoleniom, które odbywały się jesienią. 
Zapraszam do przeczytania relacji z tych wydarzeń i dziękowania za nie Bogu. W grudniu odbędą się spotkania świą-
teczne dla dzieci w ramach klubów biblijnych, które rozpoczęły się w październiku. Być może te spotkania będą też 
okazją do zaproszenia dzieci spoza klubów. Niech Bóg dociera do ich serc i pomoże nam przedstawić im prawdziwy 
sens przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Rozpoczęliśmy przygotowania do obozów i rekolekcji pasyjnych oraz do kolej-
nych szkoleń. Pod koniec listu znajdziesz związane z tymi planami prośby modlitewne.

„Chwała Bogu, chwała w górze, chwała niechaj ciągle brzmi” – słowa tej starej pieśni niech będą naszym mo  em 
na kolejny rok. Niechaj to, kim jesteśmy, jak żyjemy i co niesiemy dzieciom przynosi prawdziwą chwałę Temu, który 
zawsze jest z nami – Bogu mocnemu, Ojcu odwiecznemu, Księciu pokoju.

Elżbieta Płosa

Inwestowali w siebie
Podczas trzech weekendów, od września do listopada, 

prowadziliśmy Letnią Szkołę Biblijną (LSB) w Nysie. Viola 
kiedyś brała udział w takim szkoleniu, teraz zorganizowała 
go, ponieważ widziała potrzebę inwestowania w pracow-
ników wśród dzieci w swoim zborze. Do szkolenia dołą-
czyły także osoby z Opola, Prudnika, Zdzieszowic i Krap-
kowic. Poniżej ich wypowiedzi:

Szkolenie dało mi dużo praktycznych wskazówek, jak pra-
cować z dziećmi i być bardziej efektywnym w tym, co robię… 

zima 2015
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Uporządkowanie wiedzy na temat nauczania najmłodszych 
sprawia, że prowadzenie zajęć z dziećmi będzie o wiele ła-
twiejsze… Wreszcie ktoś podszedł do tematu profesjonalnie 
i poważnie…

Był to bardzo intensywny czas dla prowadzących, ale 
też dla 17 uczestników, którzy oprócz udziału w zaję-
ciach, odrabiali dużo zadań domowych pomiędzy kolej-
nymi zjazdami. Z powodu różnych przeszkód nie wszyscy 
niestety skończyli szkolenie i otrzymali dyplomy. 

Jeśli tak jak Viola widzisz potrzebę inwestowania 
w pracowników wśród dzieci w twoim kościele, możesz 
zorganizować dla nich szkolenie, a my chętnie pomożemy! 

Joanna Pilch-Lewicka

Szkolenie w Lublinie 
W jesienny sobotni dzień (17 października) 11 osób 

uczyło się, jak efektywniej usługiwać dzieciom, przeka-
zując ważne prawdy biblijne na podstawie historii biblij-
nych. Uczestnicy tego szkolenia mogli się również dowie-
dzieć, jak czynić swoje nauczanie praktycznym poprzez 
wprowadzenie zastosowań i przykładów z życia dzieci. 
Zobaczyli przykładową lekcję biblijną dla dzieci szkolnych 

i przedszkolnych. Zostali wyposażeni w pomysły pomo-
cy wizualnych do różnych punktów programu, takich jak: 
modlitwa, śpiew, nauka wersetu czy zajęcia z Biblią. Dzię-
kujemy Bogu za każdą osobę, której pozwolił nam usłu-
żyć. Dziękujemy Mu za Anię, absolwentkę naszej Letniej 
Szkoły Biblijnej, która zorganizowała to szkolenie, ponie-
waż zależy jej na tym, by inwestować w nauczycieli. 

Elżbieta Płosa

Kolejna LSB w Ustroniu
Zapraszamy na Letnią Szkołę Biblijną (LSB) – szkole-

nie skierowane do wszystkich, którzy zajmują się lub chcą 
zajmować się służbą ewangelizowania i nauczania dzie-
ci Słowa Bożego. Szkolenie obejmuje trzy weekendowe 
zjazdy.

MIEJSCE: biuro Chrześcijańskiego Stowarzyszenia 
MED, Ustroń, ul. Partyzantów 1.

TERMINY KOLEJNYCH ZJAZDÓW: 9–10 stycznia, 
23–24 stycznia, 13–14 lutego 2016.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy 
będzie można znaleźć na stronie www.med.org.pl 
w aktualnościach oraz w zakładce Letnia Szkoła Biblijna.

Konferencje
już za nami 

Trzy miasta, trzy konfe-
rencje, trzy tematy. W paź-
dzierniku i listopadzie od-
wiedziliśmy Łódź, Gdańsk 
i Wrocław z kilkoma te-
matami dotyczącymi pra-
cy z dziećmi i młodzieżą, 
z których główny brzmiał: 
Kluby biblijne dla dzieci – 
dlaczego? gdzie? jak? z kim? 
Uczestnicy dowiedzieli się, 

jak rozpocząć i prowadzić tego rodzaju służbę. Otrzymali 
także solidną dawkę wsparcia duchowego i merytorycz-
nego, opartego na świadectwach oraz doświadczeniu 

prowadzących. W Łodzi i we Wrocławiu uczestnicy po-
znawali ciekawe formy dyskusji oraz różnorodne zabawy, 
które można wykorzystać na zajęciach z młodymi ludźmi. 
Natomiast w Gdańsku skupiliśmy się na kwes  i uczenia 
dzieci tego, jak mogą składać innym świadectwo o Panu 
Jezusie. Dodatkowo zaprezentowaliśmy kilka ciekawych 
pomocy do zabaw wzbogacających program spotkania 
z dziećmi.

Okres przygotowań do konferencji był bardzo pracowi-
ty i pełen wyrzeczeń, ale dzięki temu ok. 70 osób skorzy-
stało z przygotowanego programu. Jesteśmy wdzięczni za 
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każdą osobę, która angażowała się w przygotowania do 
konferencji, uczestniczyła w nich oraz przekazała słowa 
zachęty. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy 
się w kolejnych trzech miastach, na kolejnych konferen-
cjach regionalnych. Bartek Nowaczyk-Wyszkowski

PS. Jeśli marzysz o takiej konferencji w Twoim mieście, może dużo mniejszym niż Wrocław, Gdańsk czy Łódź, daj 
nam znać.

Radość z dawania
Czy to jest możliwe, aby z radością dawać na Bożą sprawę? W przypadku dwóch chłopców, Beniamina i Kuby – TAK!
W czerwcu, pięcioletni Beniamin wręczył mi mały, wypełniony drobnymi monetami woreczek i powiedział: To jest 

dla biednych dzieci, żeby mogły pojechać na obóz. Jego twarz promieniała RADOŚCIĄ, gdy przekazywał mi ten dar, który 
pochodził z jego „specjalnej” skarbonki. Skarbonkę zrobił razem z innymi dziećmi na szkółce niedzielnej i od tego czasu 
zaczął zbierać pieniądze, jak to mówił, „dla Pana Boga”.

Kilkuletni Kuba lubił wrzucać do swojej skarbonki monety. Nie znał wartości pieniądza, więc 
wrzucanie pięciozłotówki albo dwudziestogroszówki sprawiało mu zawsze taką samą radość. Gdy 
miał cztery czy może pięć lat, rodzice postanowili uczyć go dawania dziesiątej części dla Pana 
Boga. Od tego czasu Kuba miał trzy skarbonki – jedna z nich była jego „bankiem z drobnymi”. Nie 
zapomnę tego widoku, gdy z otrzymaną dwuzłotówką Kuba biegł do swojego pokoju, a potem 
z wielką powagą i skupieniem przeliczał i przekładał monety „z” i „do” właściwych skarbonek. 
Jego rodzice powiedzieli: Teraz Kubie największą RADOŚĆ sprawia wrzucanie do skarbonki „dla Pana 
Boga”, a potem z niemniejszą RADOŚCIĄ przekazywanie jej zawartości na obozy dla dzieci organizo-
wane przez MED.

Biblia nas uczy, że dawanie z RADOŚCIĄ podoba się naszemu Bogu: Każdy jak postanowił w swym sercu, tak niech 
zrobi, nie z żalem ani z przymusu, gdyż RADOSNEGO dawcę Bóg miłuje (2 List do Koryn  an 9:7).

Ten ciężki woreczek, pełen „drobnych monet”, które z RADOŚCIĄ oddali Panu Jezusowi ci mali chłopcy (Beniamin 
i Kuba), po przeliczeniu zawiera „tylko” kilkanaście złotych. Wtedy myślę: Cóż to jest na tak wiele wydatków liczonych 
przecież w tysiącach, dziesiątkach tysięcy złotych? Pan Bóg ciągle mnie uczy i pokazuje, że dla Niego to nie jest problem. 
Gdy w Jego ręce oddajemy wszystko co mamy, On sprawia, że potrzeby są zaspokojone, jesteśmy nasyceni i jeszcze coś 
zostaje dla innych. Uczmy się od dzieci RADOŚCI w dawaniu na Bożą sprawę. Uczmy dzieci dawania na Bożą sprawę 
z RADOŚCIĄ.

Danuta Abramovich
P.S. Kuba ma skarbonkę MED-u. A Ty? Z radością zaopatrzymy Cię w nią lub tylko w naklejkę, a skarbonkę zrobisz 

sobie sam, np. wykorzystując słoik lub inny pojemnik. To proste!

Prośba z Białorusi
Otrzymaliśmy właśnie list od pastora zboru w Mińsku z prośbą o przeprowadzenie szkolenia dla ich nauczycieli 

szkółek niedzielnych. Ostatnio byliśmy tam w 2008 roku, ale znowu mają nowych nauczycieli, którzy potrzebują przy-
gotowania i motywacji do służby wśród dzieci. Z radością przyjmujemy zaproszenie i jeśli Bóg pozwoli, w drugiej poło-
wie stycznia wyślemy tam dwóch instruktorów. Prosimy o modlitwę – potrzebne są wizy, bezpieczeństwo w dalekiej 
podróży oraz fi nanse, ponieważ ich kościół może pokryć tylko 50% kosztów.

Ten sam list zawierał też prośbę pastora o to, byśmy w przyszłym roku przyjęli znowu grupę ich nastolatków na obóz. 
Byłaby to dla nich (i dla naszych nastolatków) świetna okazja do integracji i duchowej inwestycji w życie. I tutaj potrzeba 
Twoich modlitw o to, by była możliwość otrzymania bezpłatnych wiz, a także byśmy mogli zebrać ok. 15 tysięcy na po-
krycie kosztów pobytu na obozie (ich kościół pokrywa koszty podróży oraz koszt pobytu opiekunów i kierowcy). 

Danuta Pustówka
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Na końcu roku patrzymy zwykle wstecz, ale chcemy także spojrzeć w przyszłość i w związku z tym prosimy, módl się o:
• spotkania świąteczne dla dzieci (Żory, Studzionka, Łódź, Ozorków, Skoczów, Głowno, Leszna Górna)
• przygotowania do przyszłorocznych obozów dla dzieci i nastolatków, które obejmują m.in.: wybór właściwego 

programu, nabór wolontariuszy, fi nanse
• przygotowania do rekolekcji pasyjnych – pierwsze spotkania są zaplanowane na koniec lutego
• szkolenia – Letnią Szkołę Biblijną w Ustroniu oraz szkolenie na Białorusi 
• wydanie nowej płyty z piosenkami dla dzieci – trwają nagrania.

Dziękujemy za Twoje modlitwy. Niech Bóg Cię błogosławi!

Ważne zadanie
Ewangelizowanie i czynienie uczniami Pana Jezusa Chrystusa wszystkich dzieci i nastolatków w Polsce to wielkie 

i ważne zadanie, w które jesteśmy zaangażowani. To także zadanie dla chrześcijańskich kościołów i wspólnot, w realiza-
cji którego staramy się je wspierać. Modlimy się, aby Bóg otwierał serca dzieci i nastolatków na Ewangelię tak, by wiele 
z nich zaufało Panu Jezusowi i stało się Jego uczniami. Modlimy się o siły i Bożą ochronę, gdy udajemy się do wielu 
różnych miejsc, by głosić, uczyć, wspierać, zachęcać i pomagać. Modlimy się także, aby Pan nadal zaopatrywał nas we 
wszystkie środki potrzebne do wykonania tego zadania.

Nasza służba jest możliwa tylko dzięki wsparciu wielu osób. I TY możesz pomóc, angażując się osobiście i włączając 
się w jakiś projekt lub zachęcając do tego innych. Możesz też modlić się lub wesprzeć fi nansowo. Cokolwiek zdecydu-
jesz, zrób to z RADOŚCIĄ.

Projekty, w które możesz zaangażować się osobiście lub wesprzeć fi nansowo:
1. Ewangelizacje, rekolekcje pasyjne, kluby biblijne i inne spotkania, w czasie których głosimy Ewangelię i uczymy 

dzieci i nastolatki Bożych prawd.
2. Szkolenia, które oferujemy nauczycielom, katechetom, pracownikom wśród dzieci.
3. Obozy. Każdego roku potrzebujemy wielu wolontariuszy. Potrzebna jest również spora kwota na dofi nansowa-

nie pobytu dzieciom z rodzin wielodzietnych, ubogich, dysfunkcyjnych, a także dzieciom z domów dziecka.
4. Wydawnictwo. Materiały, które drukujemy pozwalają nam wyposażać nauczycieli w programy do pracy z dzieć-

mi, jednak ciągle wymagają dofi nansowania. 
5. Biuro (utrzymanie pomieszczeń biurowych i magazynowych, telefon, księgowość, naprawy sprzętu komputero-

wego, ksero).
6. Wynagrodzenia dla pracowników etatowych, bez których działalność Stowarzyszenia, w takim zakresie jak 

obecnie, nie byłaby możliwa.
Jeśli chciałbyś wesprzeć naszą służbę swoim darem, możesz go wpłacić na potrzeby ogólne lub wybrać, któryś z ww. pro-

jektów. Decydując się na projekt „wynagrodzenia” możesz wybrać konkretnego pracownika, 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!

Przed nami

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
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