
S
potykamy się po raz kolejny na łamach Poczty, aby opowiedzieć Ci o tym, jak wykorzystaliśmy czas podaro-

wany nam przez Boga i jak zamierzamy go wykorzystywać podczas kolejnych miesięcy.

Każda okazja, by dzielić się z dzieckiem Ewangelią, a dorosłym wskazywać, jak mogą skuteczniej docierać 

do najmłodszych, jest dla nas ogromną radością. Często też jesteśmy zachęceni postawą tych, którym usługuje-

my, sami czerpiąc z tego wiele Bożych błogosławieństw.

Tak było na przykład podczas pasyjnych dni skupienia, czyli spotkań poprzedzających Wielkanoc, kiedy to usłu-

giwaliśmy dzieciom w kilku miejscowościach Śląska Cieszyńskiego. Dzieliliśmy się z nimi najważniejszą nowiną, 

jaką jest zbawienie w Panu Jezusie. Ich szczere i otwarte serca były dowodem Bożego działania.

Ponieważ potrzeb jest wiele i sami nie dalibyśmy rady dotrzeć do dzieci w naszym kraju, przygotowywaliśmy też 

w minionych miesiącach innych do tej służby, szkoląc kolejnych pracowników wśród dzieci. Cieszymy się, że Bóg 

wciąż pobudza serca dorosłych, by docierali do dzieci z Ewangelią, a nam pozwala wyposażać ich do tej służby.

Wyszkolone osoby często też służą swoją cenną pomocą jako wolontariusze na letnich obozach dla dzieci 

i nastolatków. W tym roku przed nami sześć obozów. Aż pięć z nich odbywać się będzie w Wiśle (woj. śląskie), 

a Północny Obóz Młodych Odkrywców w nowym miejscu, w Wicku k. Lęborka. O potrzebach związanych z tymi 

akcjami piszemy więcej w dalszej części Poczty.

Jednym z warunków skutecznego działania naszego stowarzyszenia jest sprawne działanie zarządu. Ze wzglę-

du na upływającą kadencję, szykowały się w nim zmiany. Jednak członkowie dotychczasowego zarządu podjęli 

decyzję, aby kontynuować swoją misję i dalej wspierać pracę MED-u, za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni.

Dziękujemy również Tobie, drogi Modlicielu, że pamiętasz o naszej służbie w modlitwach. Prosimy, czyń to na-

dal, szczególnie teraz, gdy przed nami ostatnie intensywne przygotowania do letnich obozów. Twoje wsparcie 

jest dla nas niezwykle cenne – bez niego nie moglibyśmy realizować naszej służby w takim zakresie jak obecnie.

Zapraszam do zapoznania się z treścią całej Poczty z MED-u. Kolejny raz spotkamy się na jej łamach dopiero 

jesienią.
Elżbieta Płosa

Podręcznik na drugi rok nauczania

D
obiegły końca prace nad wznowieniem podręcznika Nikt nie jest za mały by pozna-

wać Biblię na drugi rok nauczania. Nowe wydanie posiada nie tylko nową szatę gra-

fi czną, ale zostało też poprawione i ulepszone pod wieloma względami. Wszystkie 

karty pracy dla dzieci oraz ilustracje do lekcji znajdują się na płycie CD, z której można je 

kopiować. Mamy nadzieję, że dzięki temu ta długo oczekiwana przez nauczycieli przed-

szkolaków pomoc okaże się dla nich jeszcze bardziej użyteczna. Przypominamy kate-

chetom, że posiadamy w formie elektronicznej program nauczania oraz plan wynikowy 

do tego podręcznika.

Podręcznik można już zamawiać mailowo bądź telefonicznie, by od razu po wakacjach 

móc rozpocząć z niego naukę. Cena pozostaje taka sama jak podręcznika na rok pierw-

szy, czyli 65 złotych.                  Danuta Pustówka

Baczcie więc pilnie,
 jak macie postępować, 

nie jako niemądrzy, 
lecz jako mądrzy, 

wykorzystując czas […].

(Ef 5.15–16) 

P o l e c a m y !
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Zimowa edycja 
Letniej Szkoły Biblijnej 

K
olejnych dziesięć osób ukończyło Letnią Szkołę Biblijną 

MED. Przez trzy zimowe (przynajmniej z nazwy) weeken-

dy studenci przyjeżdżali do Ustronia, aby przygotować 

się do roli nauczających dzieci Słowa Bożego. Zwieńczeniem ich 

pracy były dyplomy ukończenia, które odebrali 16 lutego 2014.

Przede wszystkim byli to ludzie kochający Boga i świadomi 

tego, jak ważne jest dobre przygotowanie się do służby. Swoją 

gotowość do pełnienia roli odpowiedzialnych nauczycieli po-

kazali m.in. przez to, że na zajęcia zawsze przychodzili na czas 

– chociaż niektórzy, żeby dojechać, musieli wstawać o 4 rano! Na koniec szkolenia, każdy samodzielnie przedsta-

wił przygotowaną prezentację swojej lekcji biblijnej i wersetu. Dla nas – instruktorów – było radością i zachętą 

słuchanie i oglądanie tego, co przygotowali.

A co sami uczestnicy mówią o tym szkoleniu? Oto ich wypowiedzi:  
Już wiem, co powiedzieć, gdy dzielę się dobrą nowiną o Chrystusie; Uporządkowałam swoją wiedzę na temat pro-

wadzenia spotkań dla dzieci; Zdobyłam wiele nowych pomysłów na wykonywanie pomocy wizualnych; Rozwinę-

łam się duchowo, zostałam zachęcona do nauki wersetów na pamięć; Nauczyłem się samodzielnie przygotowywać 

lekcję biblijną; Zrozumiałam, jak ważna jest wiedza, którą trzeba sobie przyswoić, aby czegoś nauczyć inną osobę; 

Zobaczyłam, jakie błędy dotąd popełniałam.

Naprawdę przyjemnie było pracować z taką grupą. Dziękujmy za każdą z tych osób oraz powierzajmy je Bogu 

w modlitwach, aby każdy, niezależnie od miejsca, w którym Bóg go postawi, mógł wskazać wielu dziewczynkom 

i chłopcom drogę do Niego.
Lidia Króliczek

Wykorzystałam 
odpowiedni moment

J
uż od dawna miałam pragnienie, by dzielić się najwspanial-

szą nowiną o zbawieniu, która ma wpływ nie tylko na ży-

cie tu i teraz, ale co ważniejsze, na całą wieczność. Miałam 

z tym jednak problemy, bo albo mówiłam za dużo, albo za mało, 

albo nie powiedziałam wszystkiego. Szkolenie LSB, a dokładnie 

nauka dzielenia się ewangelią przy pomocy Książeczki bez Słów 

bardzo mi pomogła. Teraz wiem, co mam powiedzieć i nie mo-

głam się oprzeć, by tego jak najszybciej nie wykorzystać.

Mój syn zaprosił kolegę z klasy na urodziny, a ja modliłam się, 

żeby Bóg pomógł mi powiedzieć mu ewangelię. Kiedy chłopcy pobawili się, zjedli obiad, a potem usiedli wygod-

nie, by odpocząć, poczułam, że to jest ten właściwy moment, by użyć Książeczki. I zrobiłam to. Kiedy skończyłam, 

rozległ się dzwonek do drzwi – mama przyszła odebrać kolegę syna.

Bóg ma niesamowite wyczucie czasu, potrzebuje ludzi, którzy wiedzą, co powiedzieć, czekają tylko na jego 

sygnał, a On zatroszczy się o resztę.
Elżbieta Fryda

Warto siać! 

B
ardzo, ale to bardzo dziękuję za organizowanie zajęć klu-

bu biblijnego dla małych dzieci. Może komuś wydawa-

łoby się, że co, jak co, ale zajęcia dla przedszkolaków, to 

przecież tylko zabawa... Ale to nie tylko zabawa, chociaż i przez 

zabawę można wiele nauczyć.

Mam wnuka pięciolatka i pewnego dnia chciałam „sprawdzić”, 

co zapamiętał z zajęć klubu, z których akurat wrócił. Otóż mój 
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Rubenek po lekcji pamiętał, że Pan Jezus, gdy był kuszony, dał odpór szatanowi słowami Pisma Świętego. Wie-

dział, że dzieci też są kuszone, aby robić złe rzeczy, ale mogą zwyciężyć, prosząc Pana Jezusa o pomoc i przypo-

minając sobie słowa z Biblii. Ruben przyniósł też kartkę z „wierszykiem”: Słowo Boże jest skuteczne, doskonale znał 

go na pamięć i to nawet następnego dnia, gdy go o ten werset zapytałam.

To jednak nie koniec historii. W tym czasie córka naszych przyjaciół popełniła samobójstwo. Wspieraliśmy ich, 

jak mogliśmy; pewnego dnia rozmawiając z nimi posłużyłam się tekstem: Słowo Boże jest skuteczne. I tak oto za-

siane w czasie klubu „skuteczne Słowo”, przyniesione do domu przez malucha, stało się błogosławieństwem w tej, 

tak bardzo doświadczonej rodzinie.

Dziękuję Bogu za Was wszystkich z „MED-u”. Siejcie nadal ziarno Słowa Bożego na glebie małych serc, a z pew-

nością wyda ono owoc nawet tam, gdzie wydaje się, że niewiele będzie mogło zdziałać. Niech Bóg Wam błogo-

sławi! Dziękuję!

Babcia Ewa

Szkolenia praktyczne w biurze MED

W
 ostatnią sobotę lutego miała miejsce pierwsza 

(kolejna została zaplanowana na 26 kwietnia) edycja 

szkolenia, którego temat brzmiał: Jak przygotować 

spotkanie biblijne dla przedszkolaków. Uczestnicy z uwagą 

wysłuchali tego, z jakich elementów powinno składać się 

spotkanie dla przedszkolaków, na co zwracać uwagę w trakcie 

nauczania lekcji biblijnej i jakich używać pomocy dydaktycznych. 

Cieszy mnie fakt, że zainteresowanie pracą z przedszkolakiem jest tak duże. Modlę się, aby świadomość tego, że 

małe dzieci nie są za małe, aby zapoznawać je ze Słowem Bożym, wzrastała wśród chrześcijan.

Skeczbord w pigułce to temat drugiego szkolenia, które odbyło się 29 marca 2014. Miało ono charakter war-

sztatowy. Okazało się, że i ten temat przyciągnął wiele osób, tak że w końcu zdecydowaliśmy się utworzyć dwie 

grupy. Uczestnicy tych warsztatów zapoznali się z podstawowymi zasadami techniki skeczbordowej i sami mogli 

spróbować swoich sił w ułożeniu tekstu oraz zaprojektowaniu układu grafi cznego do przedstawienia wybranego 

przez siebie tematu biblijnego.

Comiesięczne szkolenia w biurze MED-u w Ustroniu okazały się dobrym pomysłem. Jestem wdzięczna Bogu za 

to, że pobudził mnie do nich i jeżeli pozwoli, to z Jego pomocą pragnę je kontynuować.
Lidia Króliczek

LSB w Łodzi

W
 marcu rozpoczęło się w Łodzi szkolenie w ra-

mach Letniej Szkoły Biblijnej MED. Uczestniczy 

w nim 12 osób z kilku różnych zborów i miejscowo-

ści (Dęblin, Łódź, Warszawa, Zduńska Wola). Większość z tych 

osób to nauczyciele szkółek i katecheci, którzy pragną rozwijać 

i ulepszać swoją służbę dzieciom. Można to zauważyć po sposo-

bie, w jaki podchodzą do zajęć czy jak pracują nad przygotowa-

niem swojej lekcji. Dzięki szkoleniu będą mogli efektywniej pra-

cować, korzystając z naszych podręczników, ponieważ niektóre 

osoby, nie wiedząc co począć z główną prawdą i zastosowaniem 

w lekcji, po prostu je opuszczały…

Jedna z nauczycielek podzieliła się z nami świadectwem, które uznaliśmy za warte zacytowania:

Chciałabym opowiedzieć o doświadczeniu, które przeżyłam podczas przygotowywania zadania domowego z lekcji 

biblijnej. Po naszych pierwszych zajęciach przystąpiłam do samodzielnego opracowania tekstu z Ewangelii Jana 

o namaszczeniu Jezusa w Betanii. Przeczytałam go kilkakrotnie i uświadomiłam sobie, że nigdy tak naprawdę się 

nad tym fragmentem nie zastanawiałam. Wydał mi się dość skomplikowany i niejasny. A już odnalezienie w nim 

głównej prawdy biblijnej do lekcji dla dzieci wydawało mi się bardzo trudne. Wraz z moją rodziną przeglądaliśmy 

różne przekłady i komentarze oraz przewodnik po Biblii, rozważając „Co Autor miał na myśli”. Zastosowałam się do 

wskazówek zawartych w szkoleniowym skrypcie. Coś tam się zaczęło rozjaśniać w głowie, ale ciągle czułam, że to 

nie jest to!
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Jakiś czas później odkryłam, że nie zrealizowałam punktu pierwszego wskazówek: „Módl się o Boże kierownictwo”! 

Pomodliłam się naprawdę krótko i prosto: „Boże, proszę Cię, daj mi zrozumieć tę historię i daj mi odnaleźć prawdę! 

Amen”.

Odpowiedź, która przyszła od Pana spowodowała, że zabrakło mi tchu. Odczułam tak intensywną i namacalną 

Bożą obecność, że aż łzy zakręciły mi się w oczach. I zrozumiałam, że główna prawda do mojej lekcji powinna 

brzmieć: „Boża obecność jest dla nas największym skarbem!”. Wiem, że dostałam ją od Boga i nikt nigdy mi jej 

nie odbierze…

Przeprowadziłam już w swoim życiu wiele lekcji biblijnych z dziećmi, ale ta sytuacja dała mi wiele do myślenia. Za-

chęciła mnie do tego, aby nie iść na łatwiznę, ale autentycznie i z zaangażowaniem szukać Bożego kierownictwa 

w przygotowywaniu zajęć biblijnych dla dzieci. (Magda)

To szkolenie kończy się 10 maja, ale służba jego absolwentów z nowymi wiadomościami, doświadczeniami 

i pomysłami dopiero się rozpoczyna. Módlmy się dla nich o niesłabnący zapał i entuzjazm do tej pracy.
Danuta Pustówka

Warsztaty Dobrej Zabawy 
w Trójmieście

D
la 20 uczestników pierwszych Warsztatów Dobrej Zaba-

wy był to niesamowity czas zabaw i gier ruchowych. Ce-

lem spotkania, które odbyło się 15 marca, było praktycz-

ne poznanie fajnych i ciekawych zabaw oraz gier, które można 

wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą zarówno podczas 

zajęć biblijnych, jak i obozów czy zajęć rekreacyjnych. Uczest-

nicy poznawali zasady danej zabawy. Ćwiczyli tekst oraz ruchy, bez których pewne zabawy nie mogłyby istnieć. 

Dowiadywali się także, jak można modyfi kować gry czy zabawy ze względu na wiek i stopień zaawansowania 

grupy. Oto wypowiedzi niektórych uczestników spotkania:

Zostaliśmy „zaopatrzeni” w długą listę zabaw i gier do wykorzystania na obozach, spotkaniach dla dzieci, zbiórkach 

itp. Dla mnie była to również dobra okazja do nawiązania lub odnowienia znajomości z nauczycielami z rożnych 

chrześcijańskich społeczności z naszego miasta. Forma krótkich, bo 3-godzinnych, ale mam nadzieję, cyklicznych 

spotkań, jest bardzo dobrą propozycją dla wszystkich pracowników wśród dzieci. Czekamy na następne warsztaty! 

(Joanna)

W takich warsztatach brałam udział po raz pierwszy. Muszę szczerze stwierdzić, że bawiłam się naprawdę dobrze. 

Niektóre zabawy były mi znane, ale wiele z nich widziałam po raz pierwszy. Myślę, że przyda mi się taka wiedza, 

gdyż pracuję z dziećmi na co dzień i czasami po prostu dobrze mieć „coś świeżego” do zaprezentowania maluchom. 

(Karolina)

Dziękuję za świetne warsztaty (…). Już zdążyłam przetestować zabawy z bardzo pozytywnym odzewem ze strony 

dzieci. (Iwona)

Zainteresowanie warsztatami było na tyle duże, że zostały one powtórzone 26 kwietnia w Gdańsku, a 28 czerw-

ca odbędą się w Ustroniu. W czerwcu planowana jest także (znowu w Gdańsku) ich druga część z grami i zabawa-

mi na wolnym powietrzu. Już dziś serdecznie zapraszamy!
Bartek Nowaczyk-Wyszkowski

Spotkania Młodych Odkrywców 
w Gdańsku 

Spotkania Młodych Odkrywców to projekt, który jest realizo-

wany w Gdańsku od listopada 2013 roku. Uczestnikami spot-

kań są dzieci, które brały udział w obozach organizowanych 

przez MED lub mieszkają w okolicy miejsca spotkań oraz dzieci 

z zaprzyjaźnionej społeczności chrześcijańskiej, zaś ich celem 

jest głoszenie Dobrej Nowiny poprzez historie i prawdy biblij-

ne, którymi młodzi ludzie mogą kierować się w swoim życiu.
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Na comiesięcznych spotkaniach realizujemy program zatytułowany Zaszczytne i pospolite. Nie brakuje także 

zabaw, ciekawych zajęć plastycznych, śpiewu, konkursów biblijnych czy nawet krótkiego fi lmu.

W tym roku planujemy zakończyć cykl spotkań festynem rodzinnym tuż przed Dniem Dziecka, podczas którego 

zostanie zorganizowana m.in. gra terenowa podsumowująca nasze zajęcia. Kilku wolontariuszy już angażuje się 

w przygotowania do tego przedsięwzięcia. Jestem wdzięczny Bogu za nich, za wszystkie dzieci i za otwartość 

młodych serc na Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Bartek Nowaczyk-Wyszkowski

Uwielbiać Boga z dziećmi 

W
 tym roku po raz pierwszy mieliśmy okazję prowadzić po-

czątkiem kwietnia tzw. pasyjne dni skupienia dla ponad 

100 dzieci w Bąkowie, Drogomyślu i Pruchnej. W ciągu tych 

trzech bardzo intensywnych dni (robiliśmy trzy spotkania dziennie) 

odebraliśmy wiele Bożych błogosławieństw, kiedy widzieliśmy, jak 

wspaniale dzieci uwielbiają Boga śpiewem, jak chętnie poznają Go 

poprzez historie biblijne oraz uczą się wersetu biblijnego na pamięć. 

Ich zasłuchane buzie i rozradowane spojrzenia były dla nas wielką za-

chętą. Wiele z nich żywo reagowało na zaproszenie do zaufania Panu 

Jezusowi. Niektóre chcą również brać udział w korespondencyjnych 

kursach biblijnych. Oby wystarczyło im zapału, ponieważ w ten spo-

sób moglibyśmy utrzymywać z nimi kontakt przez cały rok.

Kolejny kwietniowy tydzień i kolejna okazja – tym razem gościli-

śmy na rekolekcjach pasyjnych w Górkach i Brennej. Tutaj byliśmy 

już trzeci rok z rzędu. Oprócz dzieci szkolnych, mieliśmy także zaję-

cia dla gimnazjalistów (razem również ok. 100 dzieci i nastolatków). 

Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za te możliwości dzielenia się 

Ewangelią w naszej okolicy.
Elżbieta Płosa, Danuta Pustówka

Obozy tuż, tuż
A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje (Mt 28.5).

C
hcemy przyjmować dzieci w Bożym imieniu, toteż w myśl słów 

zawartych w zacytowanym wersecie także w tym roku przygo-

towaliśmy dla nich ofertę wakacyjnych obozów. W Wiśle Jawor-

niku odbędą się dwa Obozy Młodych Odkrywców (OMO), Szczególny 

Obóz Młodych Odkrywców (SOMO) przeznaczony dla dzieci z niepeł-

nosprawnością umysłową, a w Wicku k. Lęborka planujemy poprowa-

dzić Północny Obóz Młodych Odkrywców (POMO).

Jesteśmy przekonani, że proponowanie przez nas obozy są dobrą 

formą wypoczynku połączonego przede wszystkim z poznawaniem 

Pana Jezusa poprzez lekcje biblijne, naukę wersetów z Pisma Świę-

tego, wspólny śpiew i modlitwę, a także konkursy i zabawy. Oprócz 

tego dzieci w małych grupach uczą się studiowania Biblii, wzajemnej 

współpracy i zdrowego współzawodnictwa. Przyjazd na obóz jest też 

dobrą okazją do kształtowania właściwych nawyków, takich jak dba-

nie o czystość i porządek, posłuszeństwo opiekunom oraz punktualność.

Te wszystkie cele możemy realizować tylko z Bożą pomocą. W Nim składamy nasze nadzieje i modlimy się, by 

nas, organizatorów, prowadził i wyposażał w Bożą mądrość, której potrzebujemy w przygotowaniu programu, 

wyborze kadry obozowej, podejmowaniu decyzji związanych z organizacją tych projektów, a potem podczas sa-

mych obozów.
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Dziękujmy Bogu za:

• Dzieci, które zgłosiły na obozy (Uwaga: Mamy jeszcze wolne miejsca na POMO!);

• Wolontariuszy, którzy pomagają nam w przygotowaniu obozów oraz opiekują się 

dziećmi podczas ich trwania;

• Program obozowy;

• Modlicieli i sponsorów;

Módlmy się o:

• Bożą mądrość w ostatnich przygotowaniach do obozów;

• Wystarczającą liczbę wolontariuszy (dalej ich poszukujemy!);

• Boże działanie w sercach dzieci i dorosłych podczas obozów;

• Bożą ochronę, siły i zdrowie dla uczestników oraz wszystkich osób zaangażowanych 

w prowadzenie obozów;

• Zabezpieczenie fi nansowe. Spora grupa dzieci będzie mogła wziąć udział w obozach 

tylko wtedy, gdy znajdą się sponsorzy (szczególnie w obozach SOMO i POMO!).

Elżbieta Płosa

Obozy 
Obozy dla nastolatków

W tym roku planujemy dwa obozy dla gimnazjalistów. Lista 

na pierwszy z nich, czyli na Am-En Camp (2–12 lipca) jest już 

właściwie pełna, z czego bardzo się cieszymy. Nadal brakuje jed-

nak wychowawców na ten obóz. Tym razem spotkamy się w Wiśle 

Jaworniku. Potrzebujemy wielu modlitw teraz o przygotowania, 

dobry program, przyjazd grupy ze Stanów, a później o Bożą ochronę i Jego działanie, by obozowicze nie tylko 

skorzystali pod względem językowym, ale też i duchowym.

Obóz wspinaczkowy rozpocznie się 16 lipca i potrwa do 26. Jak zwykle wspinać będziemy się na Kobylej Ska-

le w Wiśle. Również potrzebujemy wytrwałych i wiernych modlitw o ten obóz, szczególnie o bezpieczeństwo, 

o wychowawców, o przyjazd instruktorów, ale nade wszystko o dobre owoce w postaci zmienionego życia wie-

lu nastolatków. Czasem dostajemy takie maile jak ten, który przyszedł niedługo po zamieszczeniu ogłoszenia 

o obozach na naszej stronie internetowej:

Dzień dobry, czy jest taka możliwość, bym mógł pojechać na obóz wspinaczkowy pomimo tego, że mam 17 lat? 

Jeżdżę na wasze obozy od małego, więc zależałoby mi, by znów przeżywać ten wspaniały czas. Byłem u was już 7 razy 

i uważam, że macie najlepsze obozy w Polsce. Pozdrawiam, Andrzej.

No i jak tu odmówić, kiedy prośba jest tak zachęcająca i motywująca do kontynuowania służby? (A w dodatku 

poparta takim argumentem, że cytując go tutaj możemy zostać posądzeni o brak skromności…).

Na ten obóz są jeszcze wolne miejsca, więc można polecać go znajomym nastolatkom. Będziemy też wdzięczni za 

każdą modlitwę.
Danuta Pustówka

Materiały do nauczania 
dzieci i młodzieży 

Niech mówią zwierzęta, Wyspa skarbów 

czy Wielkie Igrzyska to tylko niektóre z ty-

tułów wydawanych przez MED programów 

do nauczania biblijnego dzieci. Oprócz pro-

gramów do systematycznego całorocznego 

nauczania, są też programy tematyczne, za-
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zwyczaj składające się od 5 do 11 lekcji, które można realizować podczas spotkań klubów biblijnych czy na 

obozach.

Ciekawymi pozycjami są również historie misyjne, które dzięki dużym kolorowym ilustracjom oraz żywej fabule 

można opowiadać w każdym miejscu naszej służby wśród dzieci i młodzieży. Pragniemy rozwijać tę sferę naszej 

działalności i cały czas trwają prace nad nowymi publikacjami, które wzbogacą naszą ofertę edukacyjną. Planuje-

my wydać program o królowej Esterze, o życiu Daniela i króla Dawida.

Nasi pracownicy przygotowują każdy program kompleksowo, dopracowując nie tylko lekcje biblijne, ale także 

wszystkie dodatkowe materiały, takie jak: karty pracy, propozycje pieśni, zabaw czy zajęć plastycznych. Każdy 

z programów jest najpierw „testowany” w praktyce na naszych obozach, a później wydawany.

Możliwości wydawnicze stowarzyszenia niestety są ograniczone i potrzeba wiele czasu, aby w pełni opracować 

dany podręcznik, dlatego że jesteśmy zaangażowani w wiele innych projektów, które są realizowane w ciągu ca-

łego roku – szkolenia, warsztaty, obozy, nauczanie dzieci itp.

Prosimy wszystkich o modlitwę, aby nowe materiały mogły powstawać bez przeszkód, aby Bóg powołał kolejne 

osoby do służby wydawniczej w MED-zie, aby pomógł nam dobrze dysponować czasem, wyposażył we wsparcie 

fi nansowe, które pomoże w wydaniu kolejnych podręczników. Jesteśmy jednocześnie wdzięczni za każdy akt 

wsparcia, zarówno modlitewnego czy praktycznego, jak i fi nansowego.
Bartek Nowaczyk-Wyszkowski

Poznawać Boga poprzez kursy
W poprzednim wydaniu Poczty z MED-u zachęcaliśmy do za-

opatrzenia się w korespondencyjne kursy biblijne. Niektóre 

osoby zainteresowały się tą propozycją i zamówiły komplety 

lekcji do indywidualnego studiowania lub do pomocy w pro-

wadzeniu zajęć katechetycznych. Sporo egzemplarzy rozdaje-

my również przy okazji szkoleń czy innych spotkań z dorosłymi 

lub dziećmi. Ostatnio w kilku miejscowościach, podczas zajęć 

rekolekcyjnych sięgnęli po kursy najmłodsi. Poniżej przedsta-

wiamy świadectwa osób biorących udział w kursie lub prowa-

dzących taki kurs.

Najważniejszą rzeczą, jakiej dowiedziałam się z kursu jest to, że trzeba cały czas „być czujną”, ponieważ nie zna-

my dnia ani godziny przyjścia Pana. Nauczyłam się również, że Jezus Chrystus jest WSZYSTKIM, czego potrzebuję. 

Z każdą rzeczą mogę się do niego zwrócić, a ON nie zawiedzie mnie.

Chciałam się podzielić też pewnym zdarzeniem. Otóż musiałam napisać referat na temat powtórnego przyjścia 

Jezusa. Kompletnie nie wiedziałam, jak zabrać się do tego, ponieważ byłam chora i nie było mnie na nabożeństwie, 

kiedy odbył się wykład na wspomniany temat. Zostały mi cztery ostatnie dni, aby oddać pracę. Rozłożyłam teczkę 

z Państwa materiałami i usiadłam do komputera. Pomodliłam się, prosząc Boga, aby pomógł mi w napisaniu refe-

ratu. I akurat otworzyłam Wasz kurs na 8 lekcji. Lekcja ta mówi właśnie o powtórnym przyjściu Pana Jezusa! Czułam 

nieopisaną radość. Wiedziałam, że z Bożą pomocą uda mi się. (Monika)

Nasze korespondencyjne kursy biblijne można wykorzystywać w pracy i w takich miejscach, jak opisane po-

niżej:

Już kilka lat temu Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Resocjalizacyjnej FILEO przekonało się, że „medowskie” 

kursy biblijne są dobrze przyjmowane przez więźniów. Od czasu do czasu z pojedynczymi osobami przeprowadza-

no kurs „Klub Skrzynki Pocztowej”. W ostatnim roku wzrosła liczba uczestników tych kursów. Powód jest prosty: 

W odpowiedzi na książkę „Przekreśleni?” (świadectwa byłych więźniów) dostajemy dużo listów z zakładów karnych 

z całego kraju. Zaczęliśmy więc przesyłać im materiały tego kursu. Niektórzy zaliczyli już pierwszy etap, dostali dy-

plom i przeszli na drugi etap. Ostatnio nasi kursanci zaczynają polecać ten materiał także innym i udostępniają 

nam adresy kolejnych osób, które są zainteresowane uczestnictwem.

W czasach elektronizacji kurs korespondencyjny w wersji papierowej może wydawać się już mało aktualny, jednak 

w pracy ze skazanymi jest on bardzo atrakcyjnym narzędziem! Cieszymy się z otwartych drzwi do przekazywania 

Ewangelii tą drogą. (Ina)



Chrześcijańskie Stowarzyszenie  „Miłość Edukacja Dojrzałość”
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Działalność statutowa Stowarzyszenia jest możliwa tylko dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół takich jak Ty.

Projekty, na które można przesyłać darowizny: szkolenia, obozy, konferencje, biuro, wynagrodzenia, wydawnictwo.   

Wpłacając dar na nasze konto należy zaznaczyć:  Darowizna na cele statutowe oraz wpisać nazwę projektu (jeśli jakiś wybrałeś).  Dziękujemy!

Zamów bezpłatny biblijny kurs korespondencyjny Klub 

Skrzynki Pocztowej dla nastolatków i dorosłych. Materiał na 

jedno spotkanie obejmuje treść lekcji na wybrany temat 

oraz kartę pytań. Kurs składa się z trzech części. Pierwsza 

z nich zawiera 7 lekcji, druga 10, a trzecia 25 lekcji.

Jeśli chciałbyś zamówić kursy, skontaktuj się z biurem MED mailowo: 

med@med.org.pl lub telefonicznie 33 854 25 97. Zapraszamy!
Elżbieta Płosa

Szkolenie w Ustroniu
Zapraszamy na kolejną Letnią Szkołę Biblijną (LSB). Szkolenie to skierowane jest do wszystkich zajmujących się 

lub chcących zajmować się służbą wśród dzieci. Obejmuje ono trzy weekendowe zjazdy, które odbędą się w biu-

rze Chrześcijańskiego Stowarzyszenia MED, Ustroń, ul. Partyzantów 1 (II piętro) w następujących terminach: 

26–27 lipca, 9–10 sierpnia, 30–31 sierpnia.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy będzie można znaleźć już wkrótce na stronie 

www.med.org.pl w aktualnościach oraz w zakładce Letnia Szkoła Biblijna.

Nie jesteśmy w stanie wypisać wszystkich spotkań, w które 

jako pracownicy i wolontariusze MED będziemy się angażowali 

w nadchodzących miesiącach, ale chcielibyśmy polecić Twojej 

uwadze te, których daty są już ustalone i w czasie trwania któ-

rych będzie nam potrzebna szczególna ochrona modlitewna.

 30 czerwca – 4 lipca Rawa Mazowiecka – Wakacyjny Klub Biblijny

 2–12 lipca Wisła Jawornik – obóz językowy dla nastolatków (Am-En Camp)

 6–12 lipca Wisła Jawornik – obóz dla dzieci (OMO I)

 13–19 lipca Wisła Jawornik – obóz dla dzieci (OMO II)

 16–26 lipca Wisła Kopydło – obóz wspinaczkowy dla nastolatków (WSPINACZ)

 20–26 lipca Wisła Jawornik – obóz dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (SOMO)

 20–27 lipca Zelów – półkolonie biblijne dla dzieci

 26–27 lipca Ustroń – szkolenie LSB (I zjazd)

 2–9 sierpnia Wicko k. Lęborka – obóz dla dzieci (POMO)

 9–10 sierpnia Ustroń – szkolenie LSB (II zjazd)

 30–31 sierpnia Ustroń – szkolenie LSB (III zjazd)
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Zachęcamy! 

Plany wakacyjne
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