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Czasem, gdy prowadzę zajęcia z dziećmi zastanawiam się, kim moi podopieczni będą w przyszłości. 
Z każdym rokiem rośnie moja świadomość tego, że wkrótce zajmą nasze miejsce w służbie. Kim będzie 
roześmiana pięcioletnia Zuzia albo towarzyska ośmioletnia Ania? Jakie zadanie w kościele przygotował 

Bóg dla poważnego Adasia? Czy Tomek będzie głosił kazania? Dziś są słodkimi dzieciaczkami, ale czas mija 
szybko, a naszym zadaniem jest przygotować je do dalszego życia, do życia z Bogiem! Czy już teraz płonie 
w tych małych sercach ogień miłości do Pana Jezusa? Jakiego Boga widzą w nas – dorosłych, wierzących 
ludziach? Jakiego Boga widzą we mnie? 

Niekiedy łatwiej jest zrobić coś dla dzieci w Afryce czy Azji niż w Polsce. Wydaje się, że tam szybciej widać 
efekty naszego wsparcia, poza tym wszystko jest takie egzotyczne i interesujące… Ale to dzieci w naszym 
kraju są jego przyszłością. To, jak inwestujemy w ich duchowe życie dzisiaj, będzie miało wpływ również na 
nas samych i kolejne pokolenia. Dbajmy więc o nie i poświęcajmy się dla nich!

Analizując mijający rok, jesteśmy w MED-zie wdzięczni Bogu za Jego błogosławieństwa. Za miejsca, gdzie 
mogliśmy służyć. Za dużych i małych, których postawił na naszej drodze. Także za tych, którzy jako dzieci 
pojawili się kiedyś na naszych obozach, a dziś są naszymi wiernymi wolontariuszami! 

Chcemy w tym wydaniu „Poczty z MED-u” podzielić się z Tobą pokrótce tym, co wydarzało się w naszej 
służbie latem i jesienią. Cieszymy się, że możemy liczyć na modlitwy grona oddanych osób, a także na prak-
tyczną i fi nansową pomoc wielu. Bez zaangażowania wolontariuszy nie moglibyśmy poprowadzić (w takim 
zakresie jak obecnie) ani letnich ewangelizacji oraz obozów dla dzieci, ani jesiennych konferencji dla nauczy-
cieli i rodziców. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim odbiorcom naszej „Poczty” za dotychczasowe wierne zaangażowanie 
w służbę wśród dzieci w Polsce i zachęcamy do jej dalszego wspierania. Jeśli zaś otrzymałeś „Pocztę z MED-u” 
po raz pierwszy, zapraszamy: dołącz do grona modlicieli lub wolontariuszy, możesz również wspierać naszą 
służbę fi nansowo.

Elżbieta Płosa

MALI LUDZIE – WIELKI BÓG 
To materiały przeznaczone do pracy z dzieckiem przedszkolnym. Każ-

dy scenariusz zawiera wiele twórczych pomysłów do przedstawienia ma-
luchom historii biblijnych w bardzo żywy i obrazowy sposób. Do poszcze-
gólnych lekcji dołączone są propozycje rekwizytów, prac plastycznych, 
zabaw, a także ilustracje, szablony do kopiowania lub inne dodatkowe ma-
teriały. 

Podręcznik zawierający 20 lekcji został wydany w formie elektronicznej 
i można go zamawiać w naszym biurze. Pracujemy nad przygotowaniem 
do wydania dalszych lekcji tej serii, zdając sobie sprawę z tego, że wielu 
nauczycieli i rodziców poszukuje pomysłów do nauczania swoich przed-
szkolaków. 

Danuta Pustówka
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Nie jesteśmy w stanie zamieścić w „Poczcie” relacji ze wszystkich tych wydarzeń, ale chcemy oddać Bogu 
chwałę za to, że prawie 600 dzieci i nastolatków usłyszało tego lata ewangelię oraz było nauczanych biblijnych 
prawd.

Elżbieta Płosa

Z EWANGELIĄ 
DO DZIECI I NASTOLATKÓW

Realizując wizję ewangelizowania i czynienia dzie-
ci oraz nastolatków uczniami Pana Jezusa Chrystusa, 
tego lata pracownicy MED wraz z wolontariuszami 
prowadzili oprócz obozów także spotkania dla dzieci 
podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie 
i później również w Zelowie. Poza tym angażowali się 
w wakacyjne kluby biblijne w Rawie Mazowieckiej 
oraz Lesznej Górnej, a pod koniec wakacji byli odpo-
wiedzialni za przeprowadzenie programu dla dzieci 
podczas konferencji w Warszawie. 

PIĘKNE DNI W BESKIDACH 
Gdy w niedzielne popołudnia zjeżdżali się do Wi-

sły Jawornika uczestnicy obu tegorocznych turnusów 
Obozów Młodych Odkrywców (OMO), prawie od 
progu słychać było dziesiątki pytań: „Wujku, będzie-
my grać w piłkę nożną?”, „A na jaki basen pojedzie-
my?”, „Czy będzie wieczór talentów, bo przywiozłem 
specjalny strój?”... Oczywiście, te pytania pochodziły 
głównie od „starych” bywalców. Dzieci, które przyje-
chały po raz pierwszy miały nieco inne pytania: „Gdzie 
będzie mój pokój? Czy będę spała w nim sama?”, 
„Gdzie są łazienki?”, „A będziemy mogli dzwonić do 
rodziców?”... Zarówno opiekunowie, jak i niektórzy 
z uczestników odpowiadali na te pytania i starali się, 

by „nowi” jak najszybciej poczuli się na obozie tak do-
brze, jak ci, którzy byli tu w poprzednich latach. 

Opiekunowie, podczas wieczornych spotkań kadry 
opowiadali o tym, co wydarzyło się w ciągu dnia w ich 
grupie. Oto niektóre wypowiedzi:

Weronika przyjechała drugi raz na obóz i przywiozła 
ze sobą kilka Nowych Testamentów, aby w razie czego 
udostępnić je dzieciom, które nie będą miały… 

Podczas gdy część grupy rozrabiała w sypialni, je-
den z chłopców otworzył Biblię i zaczął czytać fragment 
z Przypowieści Salomona dotyczący właściwego zacho-
wania, podkreślając m. in. słowa głupiec i głupota… 

Maja chciała porozmawiać z opiekunką. Po rozmowie 
oświadczyła, że to jej najlepszy obóz i że podjęła najważ-
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Tegoroczny obóz językowy Am-En Camp również 
to potwierdził. Przyjazd obozowiczów tych „starych” 
i tych „nowych” oznaczał jedno: ZACZĘŁO SIĘ! Ka-
drę obozu tworzyliśmy razem z Amerykanami, orga-
nizując oprócz zajęć językowych także inne rozrywki 
dla obozowiczów, m.in. alarm nocny z dodatkowymi 
zabawami. Podczas obozu nie zabrakło oczywiście 
czasu na budowanie relacji z naszym ukochanym Oj-
cem! Codzienne rozważanie Słowa w małych grupach 
czy późniejszy „czas z Biblią” wpływały na duchowy 
wzrost nie tylko obozowiczów, ale i nas jako kadry. 

Powstała też grupa uwielbiająca, składająca się 
zarówno z części kadry, jak i niektórych uczestników, 

której i ja miałam przywilej być częścią. Każdy wno-
sił nie tylko umiejętność grania czy śpiewania, ale też 
własne pomysły i ogromną zachętę. Razem zorganizo-
waliśmy wieczór uwielbienia, który ostatecznie prze-
ciągnął się na dwa wieczory. Nie tylko śpiewaliśmy 
pieśni, ale też słuchaliśmy poruszających świadectw 
z życia ludzi tworzących ten obóz. Był to niesamowity 
czas, przepełniony wzruszeniem i modlitwą. 

Ofi cjalne zakończenie obozu, pożegnanie i… „prze-
prowadzka” do Szkoły Podstawowej w Wiśle Jaworni-
ku, gdzie zaczynał się Obóz Młodych Odkrywców, na 
którym też byłam wychowawczynią! Ale to już osob-
na historia…

Jestem wdzięczna Panu Bogu za to, że daje mi 
możliwość, by w ten sposób służyć innym, że mogłam 
poznać tylu niesamowitych ludzi, że każdego roku 
prowadzi i ochrania, dodaje mądrości każdemu, kto 
jest zaangażowany w tę piękną służbę. Po prostu – 
Bóg jest dobry i przyznaje się do tego! 

Magdalena Bielawa

niejszą decyzję w swoim życiu – zaprosiła Pana Jezusa do 
swojego serca… 

To były piękne dni wypełnione dobrą zabawą, 
sportem, wieloma atrakcjami i niespodziankami. 
Oczywiście były też lekcje biblijne, historia misyjna, 
nauka wersetów na pamięć oraz sporo śpiewu. 

Dni szybko mijały, a gdy trzeba było się żegnać 
z kolegami i koleżankami, z opiekunami i z Wisłą, 
w niejednym oku (i uczestnika, i opiekuna) pojawiały 
się łezki. 

Dziękujemy Panu Bogu za to, że dał nam bezpiecz-
ny wypoczynek, dobrą pogodę i zdrowie. Dziękujemy 
Mu za wszystkich tegorocznych obozowiczów oraz 

za wspaniałą obozową kadrę! Zapraszamy wszystkich 
na przyszły rok, a póki co, w galerii zdjęć na www.
med.org.pl można zobaczyć, jak było w tym roku na 
wszystkich naszych obozach.

Danuta Abramovich, Elżbieta Płosa

OBOZOWICZ – WYCHOWAWCA

Jest rok 2008, prawie 11-letnia Magda przyjeż-
dża do Wisły na Obóz Młodych Odkrywców... Brzmi 
być może trochę jak początek jakiejś opowieści, ale 
tak właśnie zaczęła się moja przygoda z MED-em. Na 
tym obozie podjęłam najważniejszą decyzję w moim 
życiu – zaprosiłam do niego Pana Jezusa. W kolej-
nych latach byłam 6-krotnie uczestnikiem i 9-krotnie 
członkiem kadry na obozach MED-u, najpierw jako 
asystent, a od paru lat jako wychowawca. Każdy tur-
nus był wyjątkowy, za każdy byłam i jestem wdzięcz-
na Panu Bogu. 
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WSPINACZ 2017 
To był szesnasty obóz wspinaczkowy w naszej histo-

rii. W tym roku na Kobylej Skale w Wiśle swoje umie-
jętności pod czujnym okiem instruktorów ze Szkocji 
rozwijało i doskonaliło 32 nastoletnich wspinaczy. Jak 
przystało na obóz aktywnych nastolatków, dzień roz-
poczynaliśmy od rozgrzewki, a potem było już tylko 
lepiej… Czterdziestominutowy marsz pod górę do ska-
ły na zajęcia wspinaczkowe, rozgrywki sportowe, wy-
cieczki, spacery, podchody, gry i zabawy ruchowe... Po 
takim wysiłku wspaniale smakowały domowe obiadki 
w naszym ośrodku lub lody własnej roboty. 

Poranne rozważanie fragmentu biblijnego w gru-
pach, wykłady przedstawiające postaci z Biblii, 
od których można się nauczyć czegoś np. o prio-
rytetach w życiu, o radzeniu sobie z presją ró-
wieśników czy z cierpieniem, a także wieczor-
ne spotkania z zaproszonymi gośćmi stanowiły 
podstawę duchowego aspektu naszego obozu. 
Po dziesięciu dniach nasi wspinacze bogatsi o nowe 
doświadczenia, wracali do domów cali i zdrowi, 
i w większości z postanowieniem powrotu za rok.

Danuta Pustówka

DOBRZE, POMODLĘ SIĘ

Odebrałam SMS z prośbą o modlitwę w sprawie 
poszukiwania osoby, która mogłaby zostać kierowni-
kiem obozu MED, przeczytałam go na głos i pomy-
ślałam: „Dobrze, pomodlę się”. Wtedy mój mąż po-

wiedział: „Przecież ty masz uprawnienia kierownika 
– zadzwoń i zgłoś się”.

Zadzwoniłam… i był to dla mnie wyjątkowy czas. 
Pracowałam ze wspaniałymi młodymi ludźmi, otoczo-
na wsparciem, jakiego jeszcze nigdy nie doświadczy-
łam w żadnej pracy. Zobaczyłam siebie w innym świe-
tle. Uwierzyłam, że jeśli Bóg powołuje, to On wie, jakie 
mamy predyspozycje i czy jesteśmy w stanie sprostać 
zadaniu. Dziś wiem także, że lata doświadczeń i pra-
cy z różnymi grupami ludzi, ułatwiły mi wykonywanie 
funkcji kierownika na Obozie Młodych Odkrywców. 
Nigdy nie myślałam, że mogłabym tak wysoko mierzyć.

Jestem wdzięczna mojemu najlepszemu nauczy-
cielowi – Jezusowi – że przez wiele lat przygotowy-
wał mnie do tego zadania. Zdobyte umiejętności mo-
głam w tym roku wykorzystać na Bożą chwałę i to jest 
dla mnie największą radością i sukcesem.

Celina Nowakowska

CZTERNASTY OBÓZ SOMO
Po raz pierwszy na Szczególny Obóz Młodych 

Odkrywców (SOMO) przyjęliśmy aż 25 uczestników 
(m.in. z Gdańska, Krzyża Wielkopolskiego czy Świdni-
cy), a i tak, niestety, zabrakło miejsca dla wszystkich 
chętnych. Co ciekawe, zgłosiło się w tym roku ponad 
dwa razy więcej chłopców niż dziewczynek, co wy-
magało znalezienia jeszcze większej niż zwykle liczby 
wolontariuszy – mężczyzn. Dziękujemy Bogu za to, że 
zachęcił tak wielu! Jesteśmy wdzięczni za każdą oso-
bę, która angażuje się w tę szczególną służbę.
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Największą nagrodą za trud i poświęcenie ka-
dry była ogromna radość obozowiczów, ich szerokie 
uśmiechy i mocne uściski. 

Jeden z opiekunów tak wspomina ten czas: „Naj-
lepiej na obozie udało się to, że daliśmy dzieciom cu-
downe chwile, które nie towarzyszą im codziennie, 
ponieważ organizowaliśmy czas pod nich i byliśmy tu 
dla nich”.

Wszyscy obozowicze, pomimo niepełnosprawno-
ści, chętnie uczestniczyli w zajęciach biblijnych, uczyli 
się prostych wersetów, śpiewali przy akompaniamen-
cie obozowej orkiestry, a nawet wzięli udział w olim-
piadzie i zdobywali medale. Dziękujemy Bogu za Jego 
błogosławieństwa! 

Warto również wspomnieć, że zaprzyjaźnio-
ne z nami stowarzyszenie SChRON zorganizowało 
w tym roku po raz pierwszy obóz „Schronowisko” 
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ale peł-
noletnich. Wśród uczestników było kilka osób, które 
już „wyrosły” z SOMO. To spełnienie naszych marzeń 
i wysłuchane modlitwy. Modlimy się teraz, by SOMO 
i „Schronowisko” mogły być organizowane także 
w kolejnych latach. Zastanawiamy się również nad 
zorganizowaniem w przyszłym roku dwóch turnusów 
SOMO. To oczywiście ogromne wyzwanie, ponieważ 
m.in. potrzebnych byłoby jeszcze więcej wolontariu-
szy, jak i środków fi nansowych. Jeśli chciałbyś i mo-
żesz nam pomóc, prosimy o kontakt. 

Danuta Abramovich 

PRACA Z NAUCZYCIELAMI I RODZICAMI 
Kierując się wizją ewangelizowania i czynienia 

uczniami Pana Jezusa Chrystusa dzieci i nastolatków 
w Polsce, prowadzimy również pracę z nauczycielami 
i rodzicami, poprzez których pośrednio docieramy do 
dzieci.

W tym roku mieliśmy przywilej prowadzić szkole-
nia i seminaria w Białymstoku, Płocku, Rawie Mazo-
wieckiej, Dzięgielowie oraz Skarżysku-Kamiennej. 

Końcem września rozpoczęło się szkolenie w ra-
mach Letniej Szkoły Biblijnej (LSB) w Bielsku-Białej, 
a od października ruszyły w naszym biurze w Ustro-
niu comiesięczne Krótkie Ogólnodostępne Sobotnie 
Szkolenia (KOSS). Szczegółowe informacje na temat 
tych szkoleń pojawiają się w aktualnościach na naszej 
stronie internetowej. 

Jeśli Pan pozwoli, końcem roku będziemy jeszcze 
usługiwać w Żyrardowie i Dąbrowie Górniczej. 
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Prosimy, módl się o służbę szkoleniową. Dziękuj 
za wszystkie przeprowadzone szkolenia i ich uczest-
ników. Proś o dobre przygotowanie instruktorów, 
tak by mogli z Bożą pomocą nadal inspirować, zachę-
cać i wyposażać do służby następnych pracowników 
wśród dzieci.

Elżbieta Płosa

SKUTECZNE SŁOWO 
Boże Słowo jest żywe i skuteczne… Mogłam tego 

doświadczyć podczas przygotowań, a potem prowa-
dzenia zajęć na szkoleniu LSB w Bielsku-Białej. Duch 
Święty odkrywał przede mną głębokość prawd ewan-
gelii i przypominał mi wiele sytuacji z życia, potwier-
dzających je, więc mogłam dzielić się nimi ze studen-

tami. Chociaż był to mój debiut (jeśli chodzi o uczenie 
na temat prawd ewangelii), jestem bardzo poruszona 
i zachęcona na przyszłość. Poznałam również wspa-
niałą grupę ludzi, którzy chcą być dobrze przygotowa-
ni do swojej służby wśród dzieci.

Elżbieta Fryda

KONFERENCJE REGIONALNE 
Na październik i listopad zaplanowaliśmy trzy kon-

ferencje regionalne pod hasłem: Bóg, dziecko i ja. Czy 
wszystko gra? Każda z nich była poprzedzona długi-
mi tygodniami przygotowań, by wybrać odpowiednie 
miejsca, opracować program, zaprojektować plakaty 
reklamowe i dotrzeć z informacją do zainteresowa-
nych odbiorców. Ważny był również kontakt z osoba-
mi odpowiedzialnymi w danym kościele za organizację 

konferencji. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że do każdego 
z tych miejsc (Hrubieszów, Głogów i Toruń) mógł po-
jechać zespół naszych pracowników oraz wolonta-
riuszy. Wkrótce będziemy planować przyszłoroczne 
jesienne konferencje. Jeśli chciałbyś, aby jedna z nich 
odbyła się w Twoim mieście, skontaktuj się z nami. 

Elżbieta Płosa

PO RAZ PIERWSZY W HRUBIESZOWIE 
14 października 2017 roku w Hrubieszowie odby-

ła się pierwsza jesienna konferencja MED-u. Prawie 
trzydziestoosobowa grupa nauczycieli i rodziców mia-
ła przyjemność wysłuchać wykładów i wziąć udział 
w warsztatach. A oto, jak wspominają ten czas: 

Konferencja była bardzo interesująca. Dowiedziałam 
się dużo praktycznych rzeczy na temat pracy z dziećmi. 
Wiem teraz, że Bóg chce, aby każdy człowiek Go poznał. 
(Patrycja z Hrubieszowa)

Najbardziej na konferencji podobała mi się atmosfe-
ra. Organizatorzy zadbali o to, aby zbliżyć do siebie słu-
chaczy. […] Takie spotkania dają też możliwość lepsze-
go poznania samego siebie i odkrycia cech potrzebnych 
w pracy wśród dzieci. Dzisiaj wiem, nad czym powinnam 
jeszcze popracować, a co u mnie jest w dobrej kondycji. 
(Aleksandra z Terebińca)

Bardzo podobała mi się całość. Dotknęło mnie to, że 
tak wiele zagrożeń czyha na dzieci w świecie, a my tak 
mało mamy dla nich czasu. […] Ale najbardziej dotknął 
mnie fi lm o obozie SOMO... Chcę w przyszłym roku, jeśli 
Bóg pozwoli, zgłosić się jako wolontariuszka. Mam pra-
gnienie w sercu, aby Bóg dał mi więcej miłości do ludzi. 
Przez ten fi lm Duch Święty pokazał mi, że mogę się tej 
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miłości nauczyć od dzieci niepełnosprawnych, dać coś 
od siebie i wziąć coś dla siebie, choć to duże wyzwanie… 
(Monika z Nieledwii)

Jak widać z wypowiedzi uczestników, czas spędzo-
ny na konferencji nie był stracony. Wręcz przeciwnie, 
tematyka wykładów i warsztaty były strzałem w dzie-
siątkę. Już teraz czekam z niecierpliwością na kolejne 
konferencje w naszym regionie. 

Liliana Kwoka

NASZE PLANY…
Zanim skończy się rok 2017, modlimy się o Boże 

prowadzenie w kolejnym 2018 roku i z wyprzedze-
niem planujemy nadchodzące wydarzenia w służbie. 
Przed nami wiosenne ewangelizacje dla dzieci z okazji 
Wielkanocy (w ramach tak zwanych rekolekcji). Mamy 
już zaproszenia do kilku miejsc. Pracujemy nad pro-
gram tych spotkań. 

Przygotowanie do dziewięciu spotkań ewangeliza-
cyjnych w Dzięgielowie trwa prawie dziewięć miesię-
cy, podobnie jak przygotowania do obozów. 

Planujemy również zorganizować w czasie ferii 
kolejną zimową edycję szkolenia w ramach Letniej 
Szkoły Biblijnej MED (szczegółowe informacje będą 
dostępne na naszej stronie www). Na luty mamy tak-
że zaproszenie do poprowadzenia cyklu spotkań dla 
dzieci w Kielcach.

BĘDZIEMY WDZIĘCZNI 
ZA TWOJE MODLITWY O TE WYDARZENIA. 

Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej 
stronie internetowej oraz na Facebooku. 

Elżbieta Płosa

SKARBONKI

Pierwsze czerwone okrągłe pudełka pojawiły się 
w niejednym domu już na początku lat dziewięćdzie-
siątych. Kilkanaście lat później zastąpiły je przezroczy-
ste pojemniki z żółtą zakrętką, a od dwóch lat każdy 
może zrobić własną skarbonkę dla MED-u, jeśli tylko 
weźmie od nas naklejkę i poświęci słoik, by wkładać 
do niego swoje ofi ary. 

Czy w Twoim domu, zborze czy szkółce niedzielnej 
jest taka skarbonka? Jeśli tak, to bardzo się cieszymy 
i mamy nadzieję, że nadal służy do tego, by przypo-
minać o modlitwie za służbę MED-u i jest pomocna 
w zbieraniu pieniędzy na tę służbę. 

Do tej pory całkiem spore wsparcie pochodziło 
od naszych „skarbonkowiczów”. Najprawdopodob-
niej jest ono większe niż myślimy, ponieważ być może 
nie wszyscy, wpłacając swój dar, zaznaczają w tytule 
wpłaty „skarbonka”. Jednak z całego serca dziękujemy 
WSZYSTKIM OSOBOM, które fi nansowo wspierają 
naszą służbę, także „SKARBONKOWICZOM”.

Danuta Abramovich
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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! 

MED BEZ... PIENIĘDZY 
Co jako MED moglibyśmy zrobić bez środków 

fi nansowych? Nic? Nie! Niewiele? Tak, z pewnością 
nie tyle, ile dotąd. 

Wiele środków zostało już zainwestowanych 
w naszą służbę i nadal są one potrzebne. Na co je 
wydajemy? Na przykład na zakup artykułów papier-
niczych i plastycznych, żeby wykonać pomoce wizu-
alne czy przygotować prace plastyczne na spotkania 
dla dzieci. Na sprzęty umożliwiające i ułatwiające 
pracę – trudno już właściwie dzisiaj obejść się bez 
laptopa i projektora, prowadząc szkolenia czy konfe-
rencje. Na utrzymanie biura (wykorzystywanego też 
jako miejsce szkoleń i innych spotkań), magazynu 
wydawnictw czy samochodu służbowego. 

Również przygotowanie i drukowanie nowych 
podręczników wymaga nakładów fi nansowych, któ-
re nie tak szybko się zwracają. 

Rozwiniętą na wielu poziomach (dzieci, nastolat-
ki, nauczyciele, rodzice) i w różnych formach (kluby 
biblijne, spotkania ewangelizacyjne, obozy, szkole-
nia, konferencje, warsztaty, wydawnictwo) służbę 
MED-u trudno byłoby prowadzić tylko w oparciu 
o pracę wolontaryjną. Chwała Bogu, że powołał 
i nadal powołuje osoby do pełnoetatowej służby 
z wynagrodzeniem.

Można by jeszcze wymienić wiele innych kosz-
tów, jakie ponosimy każdego miesiąca. Razem wy-
datki te stanowią całkiem pokaźną kwotę. Wie-
my, że tylko dzięki naszemu Dobremu, Wielkiemu 
i Wiernemu Bogu zawsze byliśmy w stanie opłacić 
rachunki na czas. 

Oczywiście, pieniądze nie spadają nam z nieba 
(choć nieraz tak to odbieraliśmy), ale wpływają na 
konto, gdy Pan porusza serca innych i zachęca do da-
wania na służbę MED-u. Są osoby, które wspierają 
nas od początku (a MED istnieje już 27 lat!), inne ro-

bią to od wielu lat, a jeszcze inne dopiero co rozpo-
częły to robić. Z KAŻDEJ BARDZO SIĘ CIESZYMY 
i ZA KAŻDY DAR BARDZO DZIĘKUJEMY!!! 

Szczególną radość sprawiają nam dary przycho-
dzące od najmłodszych (np. uczestników naszych 
obozów czy klubów biblijnych). Zauważyliśmy, że 
od pewnego czasu do grona darczyńców dołączyło 
kilku naszych byłych obozowiczów. Nie ma chyba 
większej radości i zachęty niż obserwowanie doro-
słych już dzieci rozumiejących pracę misyjną i anga-
żujących się w nią lub wspierających ją fi nansowo! 

Dziękujemy Bogu za każdą młodą osobę i za każ-
dy dar, jaki od niej otrzymujemy. Modlimy się, aby 
Pan nadal powoływał tych, którzy mają dołączyć do 
grona ofi arodawców, by nie tylko w kolejnych mie-
siącach, ale i latach nie zabrakło środków na służ-
bę MED-u. Modlimy się o mądre wykorzystywanie 
tych środków, pamiętając jednocześnie, że „bardziej 
błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać” (Dz 
20,35b).

Danuta Abramovich

DROGI DARCZYŃCO!
Wybacz, jeśli nie otrzymałeś od nas podzięko-

wania za wpłacony na konto MED-u dar. Może to 
być nasze niedopatrzenie, za co bardzo przeprasza-
my, ale może też być inny powód – brak adresu na 
wyciągu bankowym. Niestety, w takim przypadku 
nie mamy możliwości podziękowania, choć bardzo 
chcielibyśmy to zrobić. Prosimy, wpłacając pamiętaj 
o podaniu aktualnego adresu.

KONTAKT: 
Tel: 33 854 25 97, E-mail: med@med.org.pl

www.med.org.pl, f/chsmed
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