
Poczta z MED-u 

Jesień – zima 2021

Drogi Przyjacielu!

Jesteśmy wdzięczni Bogu za spotkania stacjonarne i modlimy się, aby tak już zostało, ponieważ nic nie
zastąpi osobistego kontaktu i społeczności. Zapraszamy do lektury Poczty z MED-u. Niech będzie dla
Ciebie zachętą do dalszego towarzyszenia naszej służbie.

Jako chrześcijanie, cały czas jesteśmy w Bożej szkole. Uczymy się polegać na Bogu, żyć wiarą, ufać Mu we
wszystkim. Poznajemy Go jako Boga, który panuje nad wszystkim, o wszystkim wie, realizuje Swój plan.

Jako misjonarze MED pragniemy być dobrymi
uczniami, ale też nauczycielami przekazującymi
innym to, czego się nauczyliśmy. Realizujemy te
zadania na przykład podczas szkoleń. O tym, gdzie
ostatnio szkoliliśmy piszemy w dalszej części tej
Poczty. Nadal docieramy z Ewangelią i Bożym
Słowem bezpośrednio do dzieci i nastolatków. Tak
było latem podczas wakacyjnych klubów biblijnych.
Jesienią natomiast rozpoczęliśmy regularne spotka-
nia z dziećmi w szkółkach niedzielnych, klubach bib-
lijnych i skautowych. 

Danuta Abramovich

Lato z MED-em
Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że lato 2021 obfitowało
w_pełne Bożego Słowa spotkania dla dzieci. Odbywały
się one w ośmiu miejscowościach, gdzie usłużyliśmy
ponad 350 dzieciom i nastolatkom. Poprowadziliśmy
ponad 120 godzin różnorodnego programu (lekcje
biblijne, konkursy, zabawy, koncert i_inne). Cieszymy się
widząc Boże działanie, szczególnie w sercach dzieci,
które zaufały Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi
od grzechu. Bóg w swój suwerenny sposób zaopatrywał
i prowadził nas w tej służbie, niekiedy zaskakiwał,
pozwalał, byśmy czuli się słabi, odczuwali braki, a potem
tym bardziej obficie błogosławił i zaopatrywał zgodnie
ze swoją obietnicą: Pan jest Pasterzem moim, niczego mi
nie braknie (Ps 23:1). 



Owocem wakacyjnych spotkań z dziećmi są także młodzi
wolontariusze, którzy angażują się nadal nie tylko
w_bezpośrednią pracę z dziećmi, ale też pomagają w innych
działach naszej służby, uzupełniając nasze braki techniczne
czy też w dziedzinie multimediów. Wierzymy, że w przyszłości
zobaczymy więcej owoców tej pracy. Zachęcamy do
obejrzenia krótkiej relacji z wybranych miejsc na kanale
YouTube MED-u pod tytułem Lato z MED-em.

które adresujemy do nauczycieli, ale także do rodziców. Realizujemy je raz w miesiącu, głównie w formie
on-line. 
Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji o planowanych szkoleniach KOSS na naszej stronie
internetowej i wzięcia w nich udziału lub przekazania informacji o nich osobom zainteresowanym. 
Chętnie też usłużymy w Twoim kościele (wspólnocie) prowadząc inne szkolenia służące poszerzaniu
kompetencji, dostarczające nauczycielom nowych narzędzi do pracy z dziećmi oraz wzmacniające ich
motywację do służby. Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.med.org.pl/szkolenia.
Możesz kontaktować się z nami w sprawie zorganizowania szkolenia telefonicznie: 33 854 25 97 lub
mailowo: med@med.org.pl. 

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

 Elżbieta Fryda

Nauczanie dzieci to wielka odpowiedzialność. Jesteśmy otwarci, aby przekazywać naszą wiedzę
i_doświadczenie tym, którzy będą zdolni i innych nauczać. Jesteśmy wdzięczni za osoby, które ukończyły
__

Danuta Plinta i Joanna Pilch-Lewicka

Dla mnie był to niesamowity i błogosławiony czas, kiedy
mogłam opowiadać dzieciom o Panu Jezusie. Sprawiało
mi to wiele radości, tak że moje serce wypełniła jeszcze
większa chęć pracy z dziećmi. Bóg wlał w moje serce
nową pasję. Niech Boże Imię będzie uwielbione
i_wywyższone. Rodzice, dzieci oraz prowadzący byli
zachęceni, aby kontynuować spotkania, dlatego
w_Rawie Mazowieckiej oraz Orzeszu powstały nowe
inicjatywy, dzięki którym dzieci nadal mają możliwość
regularnie słuchać Bożego Słowa.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkich oddanych Bożej sprawie wolontariuszy – było ich co najmniej
79, ale nie sposób wszystkich dokładnie policzyć! Jedna z wolontariuszek, Basia, napisała po spotkaniach:
-

szkolenie Letnia Szkoła Biblijna MED w_Bielsku-Białej
(październik) i zakończą w grudniu we Wrocławiu, jeśli Pan
Bóg pozwoli. Prowadząc szkolenia korzystamy z pomocy
naszych wolontariuszy. Ci, którzy zostali przygotowani
przez nas podczas szkolenia instruktorskiego na początku
bieżącego roku, okazali się godnymi zaufania i cieszymy się
z ich wielkiej pomocy! Po wakacyjnej przerwie wróciliśmy
do Krótkich Ogólnodostępnych Sobotnich Szkoleń (KOSS),
___

https://youtu.be/xl4O_poRYq0
http://med.org.pl/index.php?str=podstr&id=12
https://youtu.be/xl4O_poRYq0


uczestnikami obozów organizowanych przez
MED. Pochodzą z różnych kościołów na Śląsku
Cieszyńskim. Łączy ich wspólna gra dla dzieci.
Ćwiczą razem, chociaż nie mają swojego miejsca,
aby spotykać się na próbach. Skąd nazwa
DanielBand? Stąd, że: Tak jak Daniel ufać chcę –
Bogu – obojętnie co się dzieje! – śpiewamy
w_sztandarowej piosence, zachęcając przez to
do naśladowania postawy biblijnego proroka
Daniela. 

 Elżbieta Fryda

Obecnie zespół usługuje w lokalnych wspólnotach na nabożeństwach rodzinnych i koncertach dla dzieci.
Śpiewa te znane, ale i całkiem nowe, autorskie piosenki dla dzieci. Zespołu można posłuchać na kanale
YouTube MED-u w piosence Wstań.
Dziękuj Bogu ze mną za członków zespołu: Kamila, Marcina, Patrycję, Jasia, Olka, Kubę W., Kubę C.,
Krystiana, Michała, Dorotkę i Emilię. Chcemy nadal służyć Bogu i uwielbiać Go w każdej sytuacji, dlatego
prosimy, módl się o Boże działanie, jedność, ochronę i nowe pomysły dla zespołu oraz zaopatrzenie na
kolejne zadania, jakie przed nami stoją.

Jeśli masz do dyspozycji balon, szpilki i pompkę, to… możesz
wykorzystać te przedmioty do nauki wersetu biblijnego na
spotkaniach dla dzieci. Od września 2021 dzielimy się krótkimi
i konkretnymi pomysłami na urozmaicenie zajęć biblijnych dla
dzieci – lekcji biblijnej, powtórki czy nauki wersetu. Chcemy
w_ten sposób wyposażać innych do służby. Rozsyłamy je
chętnym osobom mailowo raz w miesiącu pod nazwą Pomysły
Inspiracje Motywacje (PIM). PIM otrzymują osoby, które
zapisały się poprzez naszą stronę internetową. Zapisz się lub
poleć PIM-y innym.

Pomysły Inspiracje Motywacje 

Kto poprowadzi śpiew na ewangelizacjach dla ponad 200
dzieci? Kto zagra, kto zaśpiewa? Byłam przekonana, że mam
się tym zająć, ale wiedziałam, że nie dam rady zrobić tego
sama. Skracając tę historię, chętni w większości sami się
zgłosili. Jednym z nich był Paweł, muzyk wtedy jeszcze
z_Poznania, który pomógł i przygotował pierwszy zespół. To
było niezwykłe, widzieć Boże odpowiedzi i Boże działanie
w_dzieciach podczas ewangelizacji.

Co z tym DanielB.?

Bóg działał i działa również w członkach zespołu: Zachęca mnie współpraca z liderami, którzy są oddani
służbie Bogu i ludziom; Rozwijam się i poznaję nowych ludzi oraz Boga w różnych kontekstach – wyznają.
Członkowie zespołu to wolontariusze. Niektórzy są związani z MED-em od czasu, gdy sami byli
_______

https://youtu.be/V64ZasZbqZo
http://med.org.pl/pim
http://med.org.pl/pim


Gotowi, by się dzielić
Myśląc o kończącym się roku 2021 moglibyśmy skupić się na tym, co nam się nie udało, co nas
rozczarowało, czego nam zabrakło, co było bardzo trudne i moglibyśmy tak sobie „trochę” ponarzekać.
Gdy jednak swoje myśli i swój wzrok skierujemy na Tego, który wszystko wie i ma wszystko w_Swojej
kontroli, wtedy rozpoznajemy dowody Jego miłości i troski o nas w tych „innych” czasach. Wtedy
jesteśmy w stanie dostrzec błogosławieństwa i dary, jakimi nas w tym roku obdarzył. Jest ich tak wiele,
że tylko o niektórych z nich tu wspominamy – o OSOBACH! Wśród nich są OSOBY młodsze i starsze,
które Bóg posłał, aby służyły z nami w wielu miejscach i na różne sposoby. Także bardzo wiele OSÓB,
które działały na zapleczu, niewidoczne, ale bardzo potrzebne – ich wiedza i umiejętności, ich modlitwy
i środki pieniężne umożliwiały nam służbę. Pan Bóg posłał też OSOBY, które korzystały z naszej oferty
szkoleniowej czy kupowały nasze materiały. On poruszył serca innych OSÓB, by otwierały swoje domy
_ czy zbory, abyśmy mogli w nich służyć. Każda z tych OSÓB
była i jest dla nas DAREM od Boga (Jk 1:17). Jemu dziękujemy
i Jego prosimy, aby dał kolejne OSOBY, które dołączą do
służby MED i będą gotowe dzielić się tym, co mają, co
otrzymały – swoim życiem i_czasem, wiedzą i umieję-
tnościami, środkami materialnymi i pieniędzmi. Pragniemy
też, aby było jeszcze więcej OSÓB, które o służbę MED będą
się modliły! Czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowa? Jeśli tak,
to zapraszamy!

Zwiastujemy Ewangelię dzieciom i nastolatkom podczas obozów,
ewangelizacji, spotkań okolicznościowych.
Nauczamy dzieci i nastolatki Bożego Słowa podczas klubów biblijnych
i_skautowych, wakacyjnych klubów biblijnych oraz obozów.
Wyposażamy pracowników wśród dzieci, katechetów, rodziców, prowa-
dząc szkolenia i konferencje oraz publikując materiały do pracy z_dziećmi
i_nastolatkami.

Z radością wysłaliśmy zamówione materiały. W przeszłości także wysyłaliśmy materiały za granicę, na
przykład do Austrii, Irlandii, Grecji, USA, Czech czy Białorusi. Na początku września wznowiliśmy program
Wielkie Igrzyska (e-book), a wkrótce zostaną ukończone prace nad nowym cyklem lekcji biblijnych, tym
razem z Księgi Rut. Zapraszamy do jego zakupu pod koniec roku. 
Zamawianie: www.med.org.pl/wydawnictwo.

Nasza służba jest możliwa dzięki wsparciu osób takich jak Ty. 
Dziękujemy za każdy, nawet najmniejszy dar!

 
Jesteśmy na Facebooku 

Napisz do nas, żeby zaprenumerować Pocztę z MED-u.

Miłość – nasza motywacja
Edukacja – nasze działanie
Dojrzałość – nasz cel

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

Danuta Abramovich

Docierają nawet na Islandię 
Cieszymy się, że wiele kościołów i społeczności korzysta z naszych programów do
nauczania dzieci. Niedawno otrzymaliśmy zachęcającego e-maila: W zeszłym roku
korzystaliśmy z Waszych książek na naszej szkółce, w Polsce. Byłam nimi zachwycona.
Teraz od dwóch miesięcy mieszkam na Islandii i potrzebuję tu Waszych materiałów.
Dzieci czekają.

http://med.org.pl/index.php?str=wydawn_pokaz&produkt_id=21
http://med.org.pl/index.php?str=wydawn_pokaz&produkt_id=21
http://med.org.pl/wydawnictwo
http://med.org.pl/

