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Bóg otwiera drzwi
Kiedy po raz pierwszy razem z mężem i naszymi małymi dziećmi odwiedziliśmy miasteczko westernowe
w_Żorach, zobaczyłam mały drewniany kościółek o nazwie „Szkółka niedzielna”. Poczułam radość w sercu
i_otrzymałam przekonanie od Pana Boga: „Tutaj będą spotkania dla dzieci”. Od tego momentu razem
z_przyjaciółmi modliliśmy się o możliwość zorganizowania w tym miejscu chrześcijańskiego spotkania dla
dzieci.

wiosna - lato 2022

Drogi Przyjacielu!
Bóg daje nam, podobnie jak Jozuemu, wyzwanie: „Bądź mocny i mężny”. Takiej mocy i męstwa, szczególnie
w_dynamicznie zmieniającym się świecie, potrzeba nam też w Stowarzyszeniu. Wraz z początkiem 2022
roku na emeryturę przeszła Danuta (Dasia) Abramovich, będąca długoletnim dyrektorem MED. Naszym
nowym dyrektorem został Wiesław Łyżbicki.

Dzięki Bogu, MED nadal służy dzieciom w klubach biblijnych i skautowych, organizuje szkolenia, głównie
KOSS-y raz w miesiącu, w formie on-line, skierowane do nauczycieli i rodziców, wydaje nowe programy do
nauczania biblijnego dzieci, regularnie publikuje materiały wideo na kanale YouTube. Natomiast latem
planujemy trzy obozy dla dzieci, wakacyjny klub biblijny w Rawie Mazowieckiej, Lesznej, Orzeszu
i_Dzięgielowie oraz ewangelizacje dla dzieci w wieku 7–11 lat, również w Dzięgielowie podczas Tygodnia
Ewangelizacyjnego. Ponadto gościnnie poprowadzimy trzydniowe zajęcia dla dzieci w Spale. W wakacje
planujemy także tygodniowe szkolenie dla pracowników wśród dzieci. Chwała Bogu za te wszystkie
możliwości służby! Wierzę, że jeśli zaufamy Bożym obietnicom, to On sam poprowadzi nas, na nowe
obszary i poziomy służby dla dzieci w Polsce.
Zapraszam do lektury tej „Poczty z MED-u”, a w niej nieco więcej informacji o służbie.

Jestem ogromnie wdzięczny za wytrwałą, długoletnią służbę
Dasi w MED-zie i wierzę, że dalej będzie się włączać w prowa-
dzone przez nas projekty.
Równocześnie, będąc świadomym wyzwań stojących przed
nowym dyrektorem Stowarzyszenia pozostaje mi tylko zacy-
tować jako dedykację dla Wieśka słowa skierowane również do
Jozuego: „Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie
z_tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz” (Joz 1:9).

Co jakiś czas wracała do mojego serca wizja od Pana i pewnego
dnia zdecydowałam, że muszę zadzwonić do właściciela
miasteczka z_zapytaniem, czy organizacja spotkania jest
możliwa. Odpowiedź brzmiała: „Nie, ponieważ jest to miejsce
rozrywki, a nie spotkań religijnych”. Byłam zawiedziona, ale
przecież to Bóg otwiera i zamyka drzwi do działania.
Wiosną tego roku, wiele ukraińskich rodzin uciekających przed
wojną znalazło schronienie w miasteczku westernowym.



Będą obozy
Zawsze ogarniało mnie wzruszenie, gdy na pierwszym spotkaniu z dziećmi
śpiewaliśmy piosenkę: „W każdym dniu, chcę odkrywcą być”…, bo to oznaczało,
że znowu zaczął się obóz, przyjechały dzieci i przyjechali wolontariusze.
Kolejny rok i po raz kolejny obozy odbędą się naprawdę! Po wielu miesiącach
modlitw i czasem nużących przygotowań (bo przecież trzeba spędzić wiele
godzin przed komputerem, by opracować program i dokumentację) mogę
poznać dzieci i opiekunów – to przywilej i radość…
W tym roku towarzyszyło nam w MED-zie wiele niepewności dotyczących
organizacji obozów: Czy zgłoszą się dzieci? Czy znajdziemy opiekunów? Jakie
będą wymagania sanitarne? Miejsca jednak szybko zapełniły się uczestnikami.
_

Pojawiła się okazja, by zrobić dla nich spotkanie z pomocą wierzących osób z różnych kościołów
w_Żorach. Tym razem bez problemu otrzymaliśmy zgodę na jego organizację. Tak! 
Zobaczyłam, jak Bóg na oścież otwiera drzwi do głoszenia Ewangelii (dotarliśmy do około stu dzieci!)
i_zabezpiecza każdą potrzebę: oprawę muzyczną, cudownych wolontariuszy, którzy poprowadzili
zabawy, ewangelizacyjny teatrzyk kukiełkowy, osoby, które zasponsorowały pizzę i napoje oraz broszury
i_Biblie po ukraińsku. Ja też miałam w tym swoją cząstkę. Nasz Bóg jest cudowny! Dzieci podchodziły do
nas, żeby podziękować za spotkanie i wierzę, że były takie, które tego dnia oddały swoje życie Panu
Jezusowi. Jestem wdzięczna za Twoje modlitwy!

Gabriela Piecha

Jeśli chodzi o opiekunów, to Pan Bóg próbował naszą wiarę, ale też mogliśmy być świadkami Jego
niezwykłego działania, gdy modliliśmy się o konkretne osoby, by Pan Bóg poruszył ich serce i przysłał na
obóz. Tak było w przypadku Tomka. Modliliśmy się o niego w poniedziałek, a już w środę odebraliśmy
jego zgłoszenie do wolontariatu (nie kontaktowaliśmy się z nim wcale!). Inna osoba – Asia – pytała Pana
Boga: „Gdzie chcesz mnie posłać? Gdzie mam iść?”. Następnego dnia odebrała SMS od MED-u
z_zaproszeniem do współpracy. Zgłosiła się bez wahania. Chwała Bogu za tych i innych wolontariuszy,
którzy poświęcają swój czas, często swój urlop, by służyć dzieciom!
Zachęcam, dołącz do modlitwy o tegoroczne obozy – planujemy poprowadzić trzy turnusy w Wiśle
Jaworniku, w tym obóz SOMO dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Módl się o mądrość, siły,
bezpieczeństwo, Boże działanie w sercach dzieci i zabezpieczenie finansowe (wpłaty uczestników nie
pokrywają całości kosztów obozu, m.in. potrzebne są dodatkowe finanse na pokrycie kosztów pobytu
wolontariuszy).
W dniu pisania tego tekstu nie mamy jeszcze pełnego składu obozowej kadry, głównie brakuje nam
mężczyzn na obóz SOMO. Prosimy o modlitwy!

Elżbieta Płosa

Chcę służyć
Kilka lat temu zaczęłam uczestniczyć w szkoleniach KOSS organizowanych
przez MED, podczas których zdobywałam cenną wiedzę z zakresu pracy
z_dziećmi i_nastolatkami. Jako wolontariuszka angażowałam się w spotka-
nia dla dzieci prowadzone przez MED, np. w czasie letnich wakacji. Czasami
przyjeżdżałam do biura i uczestniczyłam w poniedziałkowych społecz-
nościach. Mogłam wtedy poznawać pracowników misji, którzy wykonywali
tę wspaniałą służbę.
Praca z dziećmi od dawna towarzyszy mi w życiu – w szkółkach, na
obozach, podczas dni Dobrej Nowiny czy po prostu w domu, kiedy mogę
przekazywać Boże Słowo własnym dzieciom, co jest dla mnie wielkim
przywilejem. To jest piękne, kiedy dzieci modlą się i otwierają na Ewangelię.



Wspólnie z mężem angażujemy się w spotkania dla małżeństw i kluby biblijne dla dzieci. Prowadzimy
także szkółki niedzielne w kościele, do którego należymy. Mamy troje dzieci: Daniela (16 lat), Samuela
(14 lat), Noemi (6 lat).
Od 1 lutego 2022 rozpoczęłam służbę w biurze Stowarzyszenia w dziale wydawnictwa. Zajmuję się
realizacją zamówień na materiały wydawane przez MED, wystawianiem faktur i innymi biurowymi
sprawami. Podjęcie pracy w Stowarzyszeniu MED było dla mnie ważną decyzją. To jest niesamowite,
jak Pan Bóg tym pokierował, że zostały zamknięte jedne drzwi, a otwarte inne, właśnie do służby.
Chcę ufać Panu i polegać na Nim. Potrzebuję Bożej mądrości i siły do wykonywania swoich
obowiązków, więc będę wdzięczna za Twoje modlitwy. „We wszystkim, w modlitwie i błaganiach
z_dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu” (Flp 4:6). 
W związku z tym, że otrzymuję za moją pracę wynagrodzenie, potrzebne są na to środki finansowe,
o_które muszę także zabiegać. Jeżeli Pan Bóg porusza Cię, to możesz zacząć wspierać moją służbę,
wpłacając regularnie (lub jednorazowo) dowolną kwotę na konto Chrześcijańskiego Stowarzyszenia
MED:
PKO BP 38 1020 1390 0000 6202 0019 2120 z dopiskiem: darowizna na cele statutowe (BH)
Niech dobry Bóg wypełnia Twoje serce pokojem.

Barbara Heczko

Jednym z zadań naszego Stowarzyszenia jest wyposażanie
pracowników wśród dzieci w materiały do nauczania Słowa
Bożego. Są to podręczniki, tematyczne cykle lekcji biblijnych,
historie misyjne oraz płyty z pieśniami i_śpiewniki. Ze
względu na dłuższą nieobecność pracownika, który
zajmował się dystrybucją tych materiałów, pojawiła się
potrzeba znalezienia osoby, która go zastąpi. Bóg posłał
Basię, która od lutego rozpoczęła u nas pracę na pół etatu. 
Bardzo cieszymy się, że jest to osoba, która ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Cenimy
to, że Basia nie tylko zajmuje się dystrybucją materiałów oraz innymi pracami biurowymi, ale razem
z_mężem włącza się w przygotowanie i prowadzenie spotkań dla dzieci, co jest dla nas także dużym
wsparciem. Wierzymy, że Pan Bóg będzie jej używał dla Swojej chwały, a jej służba będzie
błogosławieństwem dla nauczycieli i dzieci. Zatrudnienie Basi wiąże się jednak z kosztami. Wierzymy,
że Bóg zapewni te środki. Zachęcamy Cię do wspierania służby Basi modlitwą i jeśli to możliwe także
finansowo.

Wiesław Łyżbicki

Zejść w dół
Ostatnio w gronie misjonarzy MED wspólnie studiowaliśmy Księgę Sędziów. Czytamy tam o Baraku,
który za namową prorokini Debory zebrał armię izraelską na górze Tabor. W dolinie natomiast
znajdowało się bardzo liczne wojsko Kananejczyków, które dysponowało potężną bronią – żelaznymi
wozami. Kiedy Izraelici byli zebrani na górze, mogli się czuć w miarę bezpieczni. Miejsce to było
niedostępne dla śmiercionośnych rydwanów, dostosowanych do walki na terenach równinnych. Jednak
na Boży rozkaz Barak, a za nim jego ludzie zeszli w dół. Pan zaś w cudowny sposób pokonał wroga.
„Zejść w dół” oznacza opuścić strefę komfortu i bezpieczeństwa. „Zejść w dół” znaczy postawić krok
wiary i stanąć naprzeciw wyzwaniom, które nas przerastają i którym sami nie jesteśmy w stanie
sprostać. Zadanie, którego my, misjonarze MED, się podejmujemy, jest trudne. Jesteśmy posłani, aby
„łowić” tych najmniejszych w sieci Ewangelii. Stawka jest duża, chodzi przecież o zbawienie dzieci
____ _



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.

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

Nowości wydawnicze
Polecamy program Boża Zbroja w odświeżonej formie (e-książka). To cykl ośmiu
lekcji biblijnych opracowanych na podstawie fragmentu o zbroi chrześcijanina
z_Listu do Efezjan 6:10–18. Kolejna pozycja Żniwa w Domu Chleba, czyli dziewięć
scenariuszy wartościowych lekcji biblijnych z Księgi Rut.

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

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

Programy zawierają między innymi gotowe scenariusze
lekcji biblijnych, propozycje zajęć praktycznych czy pomysły
prac plastycznych. Lekcje z tych serii mogą być  wykorzysta-
_ne jako podstawa nauczania na obozach chrześcijańskich, w klubach biblijnych

oraz na zajęciach katechetycznych czy innych spotkaniach dla dzieci. Zapraszamy
do zakupu i zaopatrzenia się w nie! 
Zamawianie: www.med.org.pl/wydawnictwo.

i młodzieży. Wyzwanie to zdecydowanie nas przerasta. Chcemy jednak z odwagą stawiać kroki wiary,
bo przecież jesteśmy powołani i posłani. Opuszczamy zatem strefę bezpieczeństwa, schodzimy
z_„góry”, ufając, że Pan idzie przed nami. Tak jak armia często zmaga się z_brakiem ludzi i środków,
tak samo my mierzymy się z różnymi wyzwaniami. Obecnie szukamy nowego lokum na siedzibę
naszego biura (budynek, w którym jesteśmy został wystawiony na sprzedaż). Poszukujemy nowych
pracowników etatowych, którzy mogliby zastąpić osoby przechodzące na emeryturę. Potrzebne są
również środki finansowe na pokrycie wszystkich wydatków. Zmagamy się, odczuwamy braki,
a_jednak z Bożą pomocą idziemy do przodu.
Po cudownej walce Debora i Barak zaśpiewali pieśń, w której chwalili Boga za wygraną. My również
chcemy wielbić Boga, bo ciągle jest wierny i stale widzimy Jego cuda w naszej służbie. Dziękujemy
również za Twoje modlitwy, pomoc i wsparcie finansowe. Ty również jesteś ważną częścią naszego
zespołu! A jeśli jeszcze nie wspierasz, to zapraszamy, przyłącz się do nas. Podejmij wyzwanie, chociaż
to też może oznaczać dla Ciebie opuszczenie strefy bezpieczeństwa, zrezygnowanie z czegoś, walkę
na kolanach.

Wiesław Łyżbicki
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