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Jak wielki i wspaniały jest Bóg! On jest wierny. On ma moc zmienić życie i uratować od śmierci wiecznej przez Pana 
Jezusa. Chcemy dzielić się z Tobą świadectwami Bożego działania, którego byliśmy świadkami podczas minionego lata. 
To, co udało nam się zebrać i spisać przedstawiamy w niniejszej Poczcie z MED-u. Jak co roku usługiwaliśmy dzieciom 

i nastolatkom na obozach, a także podczas wakacyjnych klubów biblijnych i ewangelizacji. Każde z tych wydarzeń było po-
przedzone długim i pracowitym czasem przygotowań. Latem odbyło się także w naszym biurze szkolenie w ramach Letniej 
Szkoły Biblijnej. W październiku rozpoczną się spotkania w klubach biblijnych w Studzionce, Ozorkowie i Harbutowicach. 
W ostatnią sobotę każdego miesiąca planujemy Krótkie Ogólnodostępne Sobotnie Szkolenia (KOSS) w Ustroniu, a także 
trzy konferencje regionalne: w Białymstoku, Szczecinie oraz Lublinie, na które zapraszamy bardzo serdecznie! Prosimy, 
przekaż informację o tych wydarzeniach innym zainteresowanym. 
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za Twoje modlitwy oraz wszelkie inne wsparcie, jakiego dotąd udzielałeś. Prosimy, módl 
się, by dzieci i nastolatki poruszone przez Boże Słowo były mocne w wierze i znalazły miejsce w społeczności. Dziękuj też 
za wolontariuszy, którzy pomagali nam w przygotowaniach i prowadzeniu zajęć dla dzieci. Dziękuj za sponsorów, bo dzięki 
ich ofi arom mogliśmy przyjąć na obozy potrzebujące dzieci z Polski, a także nastolatki z Białorusi.

Elżbieta Płosa

WOLONTARIUSZE PILNIE POTRZEBNI!
Nie jest przesadą stwierdzenie, że służba MED opiera się o wolontariat. Oczywiście, wolontariusze najczęściej widoczni są 
w działaniach bezpośrednich z dziećmi w klubach i na obozach. Ta aktywność – za którą jesteśmy bardzo wdzięczni – dla 
jednych jest zachętą do naśladownictwa (prawie co roku mamy nowych opiekunów i nauczycieli), dla innych przeciwnie 
powodem do nieangażowania się (prawie co roku tuż przed obozami trwają gorączkowe poszukiwania). Wiemy, rozumie-
my… nie każdy, nawet jeśli ma wielkie serce dla służby wśród dzieci i jest na 100% przekonany o wartości i ważności tej 
służby, nadaje się do bycia nauczycielem w klubie czy opiekunem na obozie.
Wiemy też, że za mało mówimy o tym, że służba bezpośrednia wśród dzieci ma swoje zaplecze, bez którego w żaden 
sposób nie może się obyć. Obozy to m.in. coroczne uciążliwe kwes  e logistyczne (pakowanie sprzętu i materiałów, prze-
wóz, wypakowanie, aranżacja przestrzeni do zajęć), kluby to pomoc w przygotowaniu materiałów na zajęcia plastyczne. 
Szkolenia w biurze (KOSS-y) prowadzone są w większości przez wolontariuszy, a inni wolontariusze (osoby uzdolnione 
plastycznie) często przygotowują plakaty informujące o szkoleniu... I tak by można wymieniać bez końca i – podkreślmy 
jeszcze raz – jesteśmy wdzięczni za każdy rodzaj służby i pomocy. Jeśli dostałeś ten numer Poczty z MED-u tradycyjną 
pocztą, wraz z listami modlitewnymi pracowników, to powinieneś wiedzieć, że również za nim stoją wolontariusze, którzy 
zapewnili część treści i fotografi i, skład komputerowy tekstu czy przygotowanie do wysyłki. 
Przed nami nowy rok szkolny, nowe wyzwania i potrzeby. Nowe wyzwania związane są głównie z oczekiwaniem, że nasze 
materiały i usługi będą na coraz wyższym poziomie, również tym estetycznym. To oznacza coraz wyższe koszty. Ciągle 
spadająca wartość darowizn, jakie dostajemy na naszą służbę powoduje, że zwyczajnie nie stać nas, by zapłacić za każdą 
pracę grafi czną 100% ceny, a często, żeby w ogóle za to zapłacić. W ubiegłych latach otrzymywaliśmy różne wsparcie 
wolontariuszy w tym zakresie (Agnieszka, Justyna, Estera i inni – dziękujemy!). Również jeden z pracowników MED (dzięki, 
Bartek!) przygotował wiele projektów. Niestety obecnie te możliwości już się wyczerpały. Tuż przed wakacjami wydaliśmy 
płytę – cenne narzędzie do ewangelizowania dzieci (opis w dalszej części tego listu), ale korzystanie z płyty mogłoby być 
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ŚWIADECTWA POOBOZOWE
Wielu wolontariuszy służących dzieciom i nastolatkom na 
obozach miało cenne przemyślenia. Kilku z nich podzieliło 
się z nami swoimi refl eksjami. To, o czym napisali, przedsta-
wiamy poniżej.

JAK W RODZINIE

Oddana Bogu, fantastyczna kadra i świetna organizacja – 
to były pozytywnie zaskakujące aspekty, które uderzyły 
mnie od pierwszych chwil w Wicku. A potem przyjechały 
dzieciaki. Grupa 11 małych chłopców z przeróżnych, czę-
sto trudnych środowisk. Zostałam ich wychowawcą – to 
było codzienne, całodzienne wyzwanie. Na szczęście lubię 
wyzwania. Było ciężko, były trudne chwile, momenty bez-
silności i zwątpienia.... Jednak przede wszystkim towarzy-
szyła mi ogromna radość i satysfakcja z budowania relacji 
z dziećmi i obserwowania, jak bardzo rozwijają się w ciągu 
tego tygodnia, jak bardzo wzrastają. Dostrzegałam, że co-
raz więcej rozumieją i są coraz bliżej Boga. Dzięki temu, że 
program obozu jest świetnie przemyślany i konsekwentnie 
zwiastowana jest na nim Dobra Nowina, każde dziecko ma 
możliwość konfrontacji z prawdą Ewangelii. 

Od początku obozu Bóg szczególnie położył mi na sercu jed-
nego z chłopaków, Olka. Dużo modliłam się o niego i z rado-
ścią obserwowałam, jak Bóg przemienia jego serce. Ostat-
niego wieczoru Olek w modlitwie powierzył swoje życie 
Bogu. Chwała Panu! Jeszcze jeden chłopiec z mojej grupy, 
Szymon, wyznał w modlitwie, że zaprasza Boga do swoje-
go serca. Dziękuję Bogu za wszystkich chłopaków i za to, 
jak niesamowicie w nich działał. Dziękuję też za możliwość 
współpracy z rewelacyjnymi ludźmi – atmosfera wśród ka-
dry była bardzo pozytywna, mogłam w każdej chwili liczyć 
na wsparcie różnych osób, czułam się tam naprawdę bez-
piecznie, jak w rodzinie!  

Monika

NOWE DOŚWIADCZENIE
Wolontariat na Obozie Młodych Odkrywców to dla mnie 
całkiem nowe doświadczenie, m.in. ze względu na służbę 
dzieciom z różnych kościołów. Cieszę się i dziękuję Bogu, 
że mogłem poświęcić trochę swojego wakacyjnego urlopu 
na pracę z chłopcami w wieku 7–11 lat. Wspaniale było 
dzielić się z nimi swoją wiarą oraz wzmacniać tych, którzy 
już oddali swoje życie Jezusowi.

Choć w mojej grupie nikt z nienawróconych nie powierzył 
się Bogu podczas obozu, to jednak wierzę, że jeszcze po-
jawią się owoce w myśl słów Pawła: …ani ten, co sadzi, jest 

jeszcze bardziej efektywne, gdybyśmy mogli udostępnić nieodpłatnie wszystkim nabywcom serię fi lmików na YouTube, 
w których każda pieśń byłaby omówiona, zaprezentowane zostałyby elementy choreografi czne, sposób uczenia i tłuma-
czenia użytych słów, pracy z podkładem muzycznym. Niestety, choć doceniamy, jaką wartość miałby taki materiał, nie 
znamy się na robieniu fi lmików na YT. Mamy profi le na portalach społecznościowych, ale nie mamy dosyć czasu (a nie-
rzadko również umiejętności), żeby nadać im odpowiednią dynamikę i skutecznie wykorzystywać w służbie. Nasza strona 
internetowa jest stworzona i zarządzana przez wolontariusza (dzięki, Andrzej!), ale nowe wymagania powodują, że potrze-
bujemy dodatkowego wsparcia (rozwój, grafi ka, pisanie tekstów). 

Czy widzisz te możliwości… i te potrzeby?  
Pilnie poszukujemy ludzi, którzy pomogą nam te potrzeby zaspokoić. Może sam jesteś osobą, która może i chce się zaan-
gażować? A może znasz kogoś, kto chciałby pomóc? Wiemy, że wiele osób wierzących zajmuje się – nie zawsze zawodowo 
– grafi ką i projektowaniem, videofi lmowaniem, aktywnością w portalach społecznościowych, pisaniem i radzi sobie z tym 
lepiej niż my :-). Wierzymy, że są wśród nich takie osoby, które Pan Bóg pobudzi, żeby rozwijały swoje talenty w służbie 
wśród dzieci. Zapraszamy do współpracy!

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY WOLONTARIATEM W DZIEDZ INACH OPISANYCH POWYŻEJ 
ALBO TAKICH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY TU WYMIENIONE, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

TEL.: 33 854 25 97, E MAIL: BIURO MED.ORG.PL .

Olgierd Konieczny
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czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. 
(1 Kor 3:7) 
Wiele osób współczuło mi tak trudnej grupy, ale myślę, 
że pomogły modlitwy, a także wieloletnie doświadczenie 
z pracy w szkole.
Bardzo zbudowała mnie postawa mojego siedemnastolet-
niego pomocnika Maćka, który z mocą i prostotą dzielił się 
swoją wiarą. Dobrze też wspominam współpracę ze wspa-
niałą kadrą z różnych kościołów. Dziękuję im za otwarte 
serca, dobre pomysły i okazywanie szacunku swoim pod-
opiecznym.  Daniel

ZASIEWAĆ ZIARNO

Bardzo się cieszę, że mogłam zaangażować się w prowa-
dzenie lekcji biblijnych na obozie. Najbardziej niezwykłym 
doświadczeniem było zobaczenie, jak bardzo niektó-
re dzieci pragną słuchać i poznawać Słowo Boże. Jedna 
z dziewczynek, Chisom, była wyjątkowym słuchaczem lek-
cji biblijnych. Widziałam, że słuchała w wielkim skupieniu 
i z zainteresowaniem, wręcz chłonęła wszystko, o czym 
mówiłam. Bardzo przeżywała historię o cierpieniu Jezu-
sa w Ogrodzie Getsemane oraz lekcję o Jego powtórnym 
przyjściu. Miała wiele pytań i mogła usłyszeć o wielkiej Bo-
żej miłości i łasce. Moją modlitwą jest, by Bóg prowadził ją 
swoją drogą oraz chronił przez złem.
Wierzę, że Słowo Boże zasiane w sercach dzieci może po-
zostać w nich na zawsze i przynieść niesamowity plon i bło-
gosławieństwo w ich życiu. Dorota

CUD PROSTEJ DZIECIĘCEJ WIARY
Szczególne chwile pozostawiają szczególne wspomnienia. 
Takich chwil co roku pełny jest Szczególny Obóz Młodych 
Odkrywców. Narzędziami w rękach Stwórcy stają się nie 
tylko wolontariusze. Pan Bóg czyni swoje małe-wielkie 
cuda poprzez szczególne dzieci.
Ten szczególny tydzień był przygodą nie tylko małych, ale 
i dużych odkrywców. Razem z dziećmi odkrywaliśmy skar-
by Bożej miłości i przebaczenia, które po raz kolejny okaza-
ły się niewyczerpane. Obóz był wyjątkowy, ponieważ Ktoś 
Szczególny zaszczycił nas Swoją obecnością: Cudowny Do-
radca był naszym natchnieniem, źródłem mądrości i niepo-
wtarzalnych pomysłów. Bóg Mocny był naszą siłą, której 
pełnię okazywał w naszej słabości. Ojciec Odwieczny uczył 
nas ojcowskiej miłości, którą mogliśmy otoczyć dzieci. 
Książę Pokoju dotrzymał obietnicy, uspokajając dziecięce 
serduszka i dając nam pokój przewyższający wszelki rozum. 

Dzieci odjechały, zabierając ze sobą cudowną nowinę 
o Zbawicielu. Cieszymy się, że mogliśmy im o Nim opo-
wiedzieć. Cud prostej, dziecięcej wiary, którą oglądaliśmy 
jest zasługą Tego, który sam jeden czyni cuda! (Ps 72:18). To 
dzięki Niemu nie tylko obóz, ale i każdy nasz dzień może 
być szczególny. Kochany Panie Jezu, dziękujemy, że byłeś 
z nami! Aleksandra

NIE BYŁAM ZMĘCZONA
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Jechałam na obóz SOMO z nastawieniem, że będę usługi-
wać tym wyjątkowym, kochanym dzieciom i spodziewałam 
się zmęczenia, co byłoby normalne. Pan Bóg sprawił, że 
moja kondycja nie doznała uszczerbku. Odebrałam wiele 
radości, dobroci, ciepła i serdeczności. Każdy dzień był dla 
mnie darem od Pana Jezusa. Cały tydzień był dla mnie bło-
gosławiony i wyjątkowy ze względu na obecność Bożą, któ-
rej doświadczałam w bardzo namacalny sposób. Zobaczy-
łam, że za mało okazuję Bogu wdzięczność za to, co mam.
W Psalmie 136 są słowa, którymi chcę podziękować Panu 
Jezusowi: Wysławiajcie Pana albowiem jest dobry. Albowiem 
na wieki trwa łaska jego. On mnie powołał, wyposażył, dał 
siłę i błogosławił. Jego ogień miłości sprawia, że wiem, iż 
z Nim mogę przejść przez góry życia.  Urszula

WSZECHSTRONNY OBÓZ DLA NASTOLATKÓW
Trzeba powiedzieć, że obóz Am-En Camp jest bardzo 
wszechstronny, gdyż uczy młodzież komunikacji między 
sobą i Bogiem, uczy posługiwania się przy tym językiem an-
gielskim, a poza tym uczy szacunku do siebie oraz do Boga 
i Jego słowa...
Na tym obozie miałem okazję sprawdzić się w różnych 
aspektach mojej osobowości: w modlitwie wspólnej i indy-
widualnej, w pracy z młodzieżą, w posługiwaniu się języ-
kiem angielskim (a nawet trochę rosyjskim), w sporcie oraz 
w graniu na gitarze. Dobrze jest poczuć się przydatnym 
i jeszcze wiedzieć, że praca ta przysłuży się do budowania 
Królestwa Bożego.  Roman

ŚWIADECTWA Z WIECZORNYCH SPOTKAŃ 
KADRY OBOZOWEJ
W trakcie obozów spotykaliśmy się codziennie wieczorem 
z opiekunami, aby omówić mijający dzień, planować kolejny 
i modlić się o siebie nawzajem oraz o dzieci. Poniżej za-
mieszczamy relacje kadry „na gorąco” o tym, jak Bóg działał 
w sercach dzieci.

Podczas wieczornej społeczności chłopcy byli szczerzy. Każdy 
z nich otwarcie powiedział, kim jest i jaki ma stosunek do obo-
zu. Ujawnił się przy tym cały wachlarz postaw – od negatyw-
nych do bardzo pozytywnych. Jeden z chłopców powiedział, 
że przyjechał na obóz, bo rodzice mu kazali, a inny, że stał się 
chrześcijaninem. Cenię szczerość chłopców, na tym można za-
cząć budować. (Andrzej)

Miałyśmy dobrą społeczność, dziewczynki były skupione. Jed-
na z nich zapytała: Jak mogę zaprosić Pana Jezusa do serca? 
Kiedy jej odpowiedziałam, inna dziewczynka, Matylda, wyzna-
ła, że zaprosiła już w zeszłym roku Pana Jezusa do swojego 
życia po powrocie z obozu. (Natalia)
Dziś podszedł do mnie Jonasz. Chciał porozmawiać, bo bar-
dzo pragnął zaprosić Pana Jezusa do swojego serca. Długo 
rozmawialiśmy. Jonasz wszystko wie, zna i rozumie Ewangelię, 
pochodzi z wierzącej rodziny. Powiedział: „Chciałbym w taki 
niezwykły sposób doświadczyć Boga, tak namacalnie”.

Zaproponowałam mu, aby w osobistej modlitwie zaprosił Pana 
Jezusa do serca. Przy śniadaniu następnego dnia Jonasz sie-
dział przy stoliku obok nas. Powiedział: „Dziś w nocy zaprosi-
łem Pana Jezusa do swojego serca, wyznałem Mu dokładnie 
wszystkie moje grzechy”.  (Grażyna)
Kacperek przez kilka dni słuchał nauczania biblijnego i w środę 
chciał ze mną porozmawiać. Przypominał o tym następnego 
dnia. Bardzo zależało mu na rozmowie. Był zdecydowany, żeby 
zaprosić Pana Jezusa. Rozumiał swoją grzeszność i Ewange-
lię. Znał i rozumiał werset z Ewangelii Jana 3:16. Potwierdzał, 
że chce naśladować Pana Jezusa, nawet jeśli koledzy będą 
się z niego śmiać albo zachęcać do złych rzeczy. Na pytanie: 
„Czy chcesz przyjąć Pan Jezusa?”, dawał natychmiastową od-
powiedź: „Tak, chcę dzisiaj przyjąć Pana Jezusa!”. Nie chciał 
odkładać tego na później. Tego samego dnia stał się Bożym 
dzieckiem. (Grażyna)
W mojej grupie nastąpił przełom. Na początku obozu każdy 
chłopiec siedział osobno na swoim łóżku, była nawet agresja. 
A dziś wszyscy usiedli razem i razem układali klocki. Nie było 
dziecka, które by siedziało osobno. Cieszę się! (Piotr)
Amelia dziś zaprosiła Pana Jezusa do serca, rozmawiając z wo-
lontariuszką Niną. Kiedy wróciła do pokoju, zapytała mnie: 
„Ciociu, czy ty już zaprosiłaś Pana Jezusa do serca?”. „Tak” – od-
powiedziałam. Wtedy Amelka podskoczyła z radości, mówiąc: 
„Super, to znaczy, że spotkamy się w niebie!”  (Martyna)

Z WIECZORU ŚWIADECTW NA OBOZACH DLA DZIECI 
Podczas obozów zachęcaliśmy dzieci, by opowiedziały 
o tym, jak Bóg działał w ich życiu podczas obozu i co wspa-
niałego odkryły. Kilkoro z nich podczas specjalnego wie-
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czoru odważnie o tym zaświadczyło. Dziękuj Bogu razem 
z nami za Jego dzieło w sercach dzieci, czytając poniższe 
wypowiedzi. 

Bardzo bałam się zasypiać wieczorem. Przyjechałam na obóz 
z takim lękiem i martwiłam się, jak to będzie, bo zawsze mama 
pomagała mi wyciszyć się. Na obozie modliłam się i nastąpiła 
zupełna zmiana. Po mojej modlitwie strach zniknął i do końca 
obozu nie miałam problemów z zasypianiem. (Hania, 12 lat)
Cieszę się, że mogłam być na obozie i poznawać Pana Boga. 
Tam, gdzie mieszkam nie mam możliwości chodzić do społecz-
ności wierzących. Wyjeżdżam z obozu, ale wiem, że Pan Jezus 
pojedzie ze mną. (Chisom, 9 lat)
Kiedy cztery lata temu po raz pierwszy przyjechałem na obóz, 
oddałem swoje życie Panu Jezusowi, ale to nie była poważna 
decyzja. W tym roku zrobiłem to rzeczywiście świadomie, na 
poważnie, bo wiem, że to sprawa życia i śmierci. (Igor, 10 lat)

Przekonałam się, że warto czytać Biblię i modlić się. Na obozie 
modliłam się o uzdrowienie mojej stopy i Bóg wysłuchał modli-
twę, nie czuję już bólu, mogę normalnie chodzić. Bóg również 
pomógł mi poradzić sobie z problemami w relacjach z moją 
przyjaciółką – robiłam wiele niewłaściwych rzeczy, chcę od-
wrócić się od nich. Bóg dał mi pokój do serca, pomimo zerwa-
nej relacji. (Julia, 15 lat)
Na obozie odkryłem, że warto być wiernym Bogu podobnie jak 
Szczepan. Odkryłem, że Bóg mówi prawdę i dotrzymuje obiet-
nic. (Bartek, 11 lat)
Odkryłem, jak żyć dla Boga, jak Mu się podobać i być gotowym 
na Jego powtórne przyjście. (Gracjan, 8 lat)

ŚWIADECTWA Z POOBOZOWYCH ANKIET
Nastolatkom czasem trudno jest wyrazić publicznie swoje 
myśli, zwłaszcza gdy patrzą na nich rówieśnicy. Aby ułatwić 
im dzielenie się swoimi przeżyciami, przygotowaliśmy an-
kiety. O tym, co cennego odebrali od Boga młodzi ludzie 
podczas obozów, piszemy poniżej. Swoje refl eksje dołącza-
ją również wychowawcy.

Z OBOZU AM-EN CAMP 2016 
Jak dla mnie, to Am-En Camp w tym roku był bardzo fajny. 
Wzmocniłam swoją więź z Bogiem, spotkałam starych znajo-
mych i zyskałam nowych. Posłuchałam mega ciekawych ka-
zań, podszkoliłam angielski… Lody jak zwykle były smaczne, 
a farba kolorowa… (Monika)

Przebywanie w otoczeniu tak wielu życzliwych ludzi jest nie 
do opisania! Poznałam wiele ciekawych osób: Amerykanów, 
Brytyjczyków, Białorusinów i oczywiście Polaków. Mimo tego, 
że pochodziliśmy z różnych stron świata, rozumieliśmy się do-
skonale.
Codziennie działo się coś nowego i zabawnego na zajęciach 
językowych, sportowych, plastycznych, a także na wyciecz-
kach. Każde rano rozważaliśmy fragment z Pisma Świętego i to 
był taki dobry start w rozpoczynający się dzień. Mieliśmy też 
wykłady biblijne. Przyjacielska atmosfera panowała na obozie 
przez całych 10 dni! (Zuzia)

Dziękuję Bogu za rozmowy z dziewczynami, które wierzę, że 
zbudowały nie tylko mnie. Szczególnie dziękuję za tę jedną, pod-
czas której całe niebo się radowało, a na zakończenie mogłam 
powiedzieć: „Witaj w Bożej rodzinie!”. (Magda)
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Z OBOZU WSPINACZKOWEGO
Na razie nie podjęłam jeszcze decyzji dla Boga, ale myślę, że 
podejmę ją w najbliższym czasie. Na pewno chciałabym dalej 
poznawać Boga… Chciałabym też podziękować naszym in-
struktorom, że byli tu z nami, i że pokazali, że wspinaczka może 
być fajna i łatwa. (Wiktoria)

Oddałem 26.07.2016 moje życie Panu Bogu. (Mar  n)
Planuję iść za Bogiem. (Laura)

Najwięcej radości w pełnieniu funkcji wychowawcy sprawiły 
mi relacje. Miałam bardzo fajną grupę, w której nie było żad-
nych barier w trakcie rozmów czy rozważania Biblii. Spędzanie 
czasu z nimi, patrzenie jak słuchają, uczą się i współpracują ze 
sobą to była właśnie radość. Z taką grupą mogłabym współ-
pracować nawet i rok.  (Ela)

SŁUŻBA, KTÓRA TRWA 
Już po raz drugi (po dłuższej przerwie) przygotowaliśmy 
i poprowadziliśmy program dla dzieci w wieku od 7–10 lat 
podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie. By-
liśmy gotowi, aby usłużyć 170 dzieciom (tyle było w roku 
poprzednim), ale w tym roku, zdarzały się dni, kiedy ilość 
dzieci przekraczała znacznie tę liczbę. W realizacji progra-
mu pomagali nam młodzi ludzie – gimnazjaliści i licealiści. 
Zanim rozpoczął się Tydzień Ewangelizacyjny prowadzili-
śmy dla nich mini szkolenia, które Gabrysia, pracowniczka 
MED, wspomina następująco:
Dla mnie wyjątkowe były spotkania z młodzieżą – wolontariu-
szami – na szkoleniach, poprzez które mieli być wyposażeni i za-

chęceni do pracy. Wyrwani z mnóstwa szkolnych obowiązków 
siedzieli przed nami oczekując, czego ich nauczymy. A ja zoba-
czyłam w nich siebie sprzed wielu lat, kiedy sama jako studentka 
wyjeżdżałam do „innego świata”, do Dzięgielowa, żeby uczyć się, 
jak pracować z dziećmi. Modliłam się, żeby Bóg uczynił te spo-
tkania takimi, jakie będą zawsze pamiętali, nie ze względu na 
nas, ale na Jego obecność.

Podczas spotkań wolontariusze wykonali ogromną pracę, 
by przygotować również materiały do prac plastycznych 
dla 170 dzieci. Wielu z nich w domu wycinało pomoce, by 
wszystko było gotowe, zanim rozpocznie się Tydzień Ewan-
gelizacyjny. Oprócz tego w czasie ewangelizacji prowadzili 
śpiew, nauczali wersetów biblijnych, prowadzili zajęcia pla-
styczne oraz gry i zabawy. Lekcje biblijne przedstawili do-
świadczeni nauczyciele, z którymi współpracujemy od lat.  
Na początku cyklu ewangelizacji prosiliśmy Pana Boga, aby
nawróciło się przynajmniej 10 dzieci. Bóg dał o wiele wię-
cej: On daje więcej niż prosimy i myślimy, że może dać. Za to 
wszystko jesteśmy ogromnie wdzięczni Bogu.
Pan Bóg podarował nam także muzyków, którzy stworzy-
li niesamowity zespół wokalno-muzyczny, poniżej dwoje 
z nich dzieli się swoim świadectwem.

Joanna Pilch-Lewicka

SŁYSZEĆ „TAK” DLA JEZUSA 

Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie to niezwykle waż-
ne dla mnie i mojej rodziny wydarzenie. Moja żona zapro-
ponowała, żebym grał w namiocie dziecięcym dla dzieci. 
Zgodziłem się.
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I jak często bywa w służbie, dając, to ja najwięcej otrzyma-
łem. Wielbić Boga razem z dziećmi, pomagać im w otwar-
ciu się na Boży głos, na przyjęcie Jego obietnic, to jest 
ogromny przywilej. Mogłem na nowo doświadczyć tego, 
jak Bóg może wykorzystać muzykę i talenty dla swoich ce-
lów. Pierwszy raz w życiu modliłem się z małą dziewczynką 
o przyjęcie Jezusa do serca. Pierwszy raz w życiu mówiłem 
do dużej grupy dzieci o Jezusie i tego już nie potrafi ę opisać 
słowami. Bo jak opowiedzieć o tym, gdy Bóg daje ci moż-
liwość stanąć na drodze tak małego człowieka i posługuje 
się tobą, by wskazać drogę do Niego? Słyszeć „Tak” dla Je-
zusa z tak małych ust, z tak małego serca, to są nieskończe-
nie wielkie rzeczy!  

Paweł

BÓG MIAŁ PLAN
Już od dzieciństwa przyjeżdżałam z rodzicami na Tydzień 
Ewangelizacyjny do Dzięgielowa. Pamiętam jeden szcze-
gólny dzień, kiedy miałam może 11 czy 12 lat, w małym 
namiocie dla dzieci. Byłam bardzo poruszona tym, co tam 
słyszałam. Zamarzyłam, by kiedyś śpiewać z dziećmi, dzie-
lić się najwspanialszą wiadomością we wszechświecie, że 

Pan Bóg przebaczył mój grzech ze względu na ofi arę Pana 
Jezusa na krzyżu.
W tym roku podczas TE przypomniałam sobie tamten dzień, 
przygotowując spis piosenek dla zespołu, z którym prowa-
dziliśmy śpiew z dziećmi, w tym samym namiocie po dwu-
dziestu kilku latach. To jest dla mnie cud. Podczas przygoto-
wań do zajęć miałam wiele obaw czy sobie poradzę… Pan 
Bóg dzień po dniu zastępował strach pokojem i pewnością, 
że się uda, bo to On jest ze mną, to On jest Bogiem, to On 
wspiera i pomaga, to On nad wszystkim czuwa.
Nie znałam większości ludzi, z którymi grałam i śpiewałam, 
a jednak każdy z nich, okazał się tą najwłaściwszą osobą. 
Miałam też wielki przywilej rozmawiać i modlić się z dzieć-
mi indywidualnie i poprowadzić kilkoro z nich do Pana Je-
zusa.
Pan Bóg nauczył mnie, że naprawdę warto Mu zaufać, 
chociaż to kosztuje, kiedy trzeba zrezygnować z własnych 
planów. To, co On przygotował dla mnie w tym roku, pod-
czas tego tygodnia, przekroczyło moje marzenia. Dzięki Ci 
Panie!  Ela

OBOZY 
Ilość obozów:  (w tym 2 dla nastolatków i 1 dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie)
Liczba wolontariuszy: 69 (w tym 16 z zagranicy)
Liczba uczestników: 227
Liczba uczestników z dofi nansowaniem: 35
TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY W DZIĘGIELOWIE
Ilość spotkań: 9
Liczba wolontariuszy Centrum Misji i Ewangelizacji: 35
Liczba uczestników: 170
INNE DZIAŁANIA (ewangelizacje, wakacyjne kluby biblijne, półkolonie)
Miejsca: Rawa Mazowiecka, Żory, Zelów, Gdańsk, Leszna Górna, Wisła Malinka
Ilość uczestników: 135

S T A T Y S T Y K I

LATO '16 

KONFERENCJE REGIONALNE MED-U DLA PRACOWNIKÓW WŚRÓD 
DZIECI I MŁODZIEŻY, KATECHETÓW, RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW ORAZ 
WSZYSTKICH OSÓB ZAINTERESOWANYCH

przedszkolaki* dzieciaki * młodziaki Co robić?

Z a p r a s z a m y !

2016
J E S I E Ń

B I A ŁY S T O K 
2 2 . 1 0 . 2 0 1 6
PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA
U L .  D O L I S T O W S K A  1 7

S Z C Z E C I N 
0 5 . 1 1 . 2 0 1 6
KOŚCIÓŁ EWANGELICZNYCH CHRZEŚCIJAN
ZBÓR „BETEL”, UL. BRODNICKA 13

L U B L I N 
1 9 . 1 1 . 2 0 1 6
KOŚCIÓŁ EWANGELICZNYCH CHRZEŚCIJAN
U L .  P R O B O S T W O  3 0

Formularza zgłoszeniowego oraz szczegółów na temat każdej konferencji szukaj na naszej stronie internetowej 
www. med.org.pl i Facebooku. Możesz również skontaktować się z nami pod nr tel. 500 200 994
lub  mailowo: bartekmed@gmail.com
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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! 

„MALI O WIELKIM ŚPIEWAJĄ” 
Czekaliśmy na tę płytę od wielu miesięcy. I dzięki Bogu jest! W momencie, 
kiedy wysyłamy ten numer Poczty, rozeszła się już większa część nakładu. 
Recenzje są entuzjastyczne. Dziękujemy!
Chwalona jest wartość artystyczna piosenek. Płyta doceniana jest również  
jako narzędzie do pracy z dziećmi (proste słowa, głębokie treści, podkłady 
instrumentalne na osobnej płycie w komplecie).
Chcemy zwrócić Twoją uwagę na fakt, że… 
nasza płyta może być wyjątkowym prezentem gwiazdkowym. Z jej pomocą 
możesz skierować uwagę dziecka na to, co w życiu (i w tych Świętach) 
najważniejsze.

Tylko do końca listopada odbiorcy Poczty z MED-u mogą zamówić płytę 
w cenie promocyjnej 35 zł. Przy zamówieniu od 5 płyt wzwyż, proponujemy 
jeszcze niższą cenę – 30 zł za sztukę. Warunkiem skorzystania z rabatu jest 
wpłacenie odpowiedniej kwoty na konto stowarzyszenia oraz umieszczenie 
w tytule przelewu opisu: „płyta – poczta jesień 2016”.

POMYŚL JUŻ DZIŚ O PREZENCIE 

Zamów CD już dziś za 35 zł*
(*CENA PROMOCYJNA DO KOŃCA LISTOPADA 2016)




