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Dziękować Ci Panie chcę, dziękować boś Święty jest... – mówi jedna z moich ulubionych pieśni. Dzięku-

jemy Bogu za Jego świętość, a myśląc o kończącym się roku, jako Jego słudzy i pracownicy MED, dzięku-
jemy Mu przede wszystkim za Przyjaciół i Partnerów w służbie, którzy modlą się o nas, wspierają naszą 
służbę swoimi finansami, angażują się osobiście, pomagając nam w różnorodny sposób. Dzięki Wam służba 
MED mogła być kontynuowana i nie zabrakło środków na utrzymanie biura, na bieżące koszty administra-
cyjne, wynagrodzenia dla pracowników, na koszty naszej służby szkoleniowej, obozowej czy wydawniczej.

Utożsamiamy się także z kolejnymi słowami cytowanej wyżej pieśni: Słaby powie: mam Twą moc, biedny 
powie wszystko mam, bo Panie Ty to dałeś nam... Kiedy staliśmy przed nowymi wyzwaniami, podejmowali-
śmy się trudnych zadań, stawialiśmy kroki wiary czy po prostu, gdy przychodziło nam rozwiązywać kolejne 
problemy, czuliśmy się bardzo słabi! Wtedy kierowaliśmy nasz wzrok, nasze modlitwy ku Świętemu Bogu 
i doświadczaliśmy Jego mocy!!! On jest źródłem naszej siły, On obdarza nas zapałem, On przydaje wiary, 
by planować kolejne rzeczy.

W przyszłym roku chcemy wydać nowe materiały do pracy z dziećmi szkolnymi oraz przedszkolnymi. 
Przygotowujemy się do letnich obozów dla dzieci i nastolatków w Wiśle oraz po raz pierwszy także na 
północy Polski. Przed nami konferencje i szkolenia dla nauczycieli i rodziców (kolejne w Polsce oraz kon-
tynuacja rozpoczętego w Irlandii). Nowe osoby przygotowują się do pracy w MED. Pragniemy, aby dzięki 
wspólnemu wysiłkowi i partnerstwu z kościołami, organizacjami chrześcijańskimi i osobami indywidualny-
mi jeszcze więcej dzieci usłyszało Ewangelię i było nauczanych Bożego Słowa.

Oczywiście, chcemy pozwalać Bogu na kierowanie naszymi krokami i korygowanie naszych planów, bo 
tylko wtedy, gdy będą one zgodne z Jego wolą, On zatroszczy się i zaspokoi związane z ich realizacją po-
trzeby. W zaspokojeniu tych potrzeb (modlitwa, finanse, praktyczna pomoc) Bóg może użyć także Ciebie! 
Prosimy, módl się o to!

Dasia Abramovich

Wierzyć mi się nie chce, że to szkolenie jest już 
za nami! Tak niedawno przecież umawiałam się co do 
pierwszego terminu. Zastanawiałam się, jak to bę-
dzie i co to szkolenie nam da? Dołączyć miały do nas 
dziewczyny z Głogowa, których nie znałam, a więc 
same niewiadome… W takim nastroju czekałam do 
10 września, kiedy to rozpoczęło się Szkolenie Inten-
sywne dla pracowników wśród dzieci w naszym zbo-
rze w Polkowicach.

Dziś mogę stwierdzić, że był to naprawdę wspa-
niały czas! Przedział wiekowy uczestniczek szkolenia 
to 15-50 lat, ale zupełnie nam taka różnica wieku nie 
przeszkadzała! Razem zgłębiałyśmy sposoby przygo-
towania lekcji biblijnej, Książeczkę Bez Słów, sposoby 
nauczania pieśni, wersetów, utrzymanie dyscypliny na 
zajęciach. To było niesamowite, jak mogłyśmy sobie 

usługiwać i razem tworzyć nowe rzeczy! Łączyło nas 
pragnienie, by służyć dzieciom na Bożą chwałę. Po-
przez usługiwanie Danusi Pustówki, Joasi Lewickiej 
oraz Dasi Abramovich docierało do nas, jak wielkiej 
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rzeczy się podjęłyśmy oraz że nauczanie dzieci to nic 
innego, jak zdobywanie dusz dla Boga, dla Jego chwały 
i ich wiecznego ratunku! To jest cudowne! 

W czasie szkolenia wytworzyły się między nami 
serdeczne relacje! W ogóle nie czułyśmy, że jesz-
cze tak niedawno wcale się nie znałyśmy! Przywile-
jem było poznać Iwonkę, Danusię, Tereskę i Anetkę 
z Głogowa! One już są „nasze”, bo łączy nas jedno 
pragnienie: służenie dzieciom w miejscach, gdzie po-
stawił nas BÓG !

I tak niepostrzeżenie nadszedł dzień podsumowa-
nia szkolenia i egzamin z przygotowania lekcji biblij-
nej. Było dużo radości, śmiechu, ale też stresu (bo to 
przecież egzamin!!!). Każda z nas prezentowała swoją 
lekcję przed innymi, co pozwoliło nam wiele się na-
uczyć od siebie nawzajem, pokonać tremę i zyskać 
przekonanie, że poradzimy sobie stając przed dzieć-
mi.

Na zakończenie szkolenia, 6 listopada, otrzymały-
śmy dyplomy. Ten ostatni wieczór był bardzo wzru-
szający. Po otrzymaniu dyplomów dzieliłyśmy się tym, 
co dało nam to szkolenie oraz modliłyśmy się o siebie 
nawzajem. Odczuwałyśmy powagę tej chwili, w któ-
rej każda z nas została „wyprawiona” do służby.

Dziękuję Bogu, że był z nami i zaplanował ten czas 
w naszym życiu! Dziękuję dziewczynom z MED-u za 
świetne przygotowanie tego szkolenia i dziewczy-
nom z Głogowa, że chciały być z nami. Dziękuję też 
naszym „zborowym” dziewczynom, starszym i młod-
szym, że poświęciły swój cenny czas i postanowiły 
uczyć się i przygotować do służby, do której powołał 
nas Bóg!

Zachęcam wszystkich do skorzystania z tego szko-
lenia, bo naprawdę WARTO!!! 

Joanna Ćwian, Polkowice

Tym razem konferencja połączona została z obcho-
dami 20-lecia współpracy MED z kościołami i osoba-
mi indywidualnymi z województwa łódzkiego. Odbyła 
się 20 listopada br. w Ozorkowie. Wybraliśmy to 
miasto, gdyż tam po raz pierwszy 20 lat temu zawitali 
nasi pracownicy i wolontariusze, by we współpracy 
z miejscowym Kościołem Ewangelicko-Augsburskim 
poprowadzić wakacyjne kluby dla dzieci.

W Ozorkowie MED ma także swojego pracowni-
ka – Monikę Stępień, a wspólna służba wśród dzieci 
kontynuowana jest tam do dnia dzisiejszego. 

Na Konferencji, oprócz wysłuchania wykładu na 
temat bycia sługą i przyjacielem Boga, wspólnego 
śpiewu pięknie prowadzonego przez zaprzyjaźnio-

ną z MED-em rodzinę z Łodzi, uczestnicy dzielili się 
świadectwami i wspomnieniami ze spotkań z dzieć-
mi, szkoleń czy konferencji. W czasie oglądania pre-
zentacji o spotkaniach z dziećmi w Zelowie, Zgierzu 
i Ozorkowie niejednemu z nas zakręciła się w oku łza. 

Grupa byłych uczestników spotkań dla dzieci, 
uczestniczyła w tej konferencji, a część z nich zaan-
gażowana była także w jej przygotowanie. To jeden 
z owoców służby! Konferencja była okazją do spo-
tkania po latach, do wspólnego dziękowania Panu 
Bogu za to, że przez te wszystkie lata nas prowadził, 
używał, zaspokajał wszelkie potrzeby, posyłał robot-
ników oraz pomagał docierać z Ewangelią i Jego Sło-
wem do wielu dzieci. 

Mamy nadzieję, że wspólne spotkanie było także 
wyzwaniem i zachętą do dalszej wiernej i wytrwa-
łej służby. Podczas pysznego posiłku przygotowane-
go przez gospodarzy rozmawialiśmy m.in. o dalszej 
współpracy oraz o wspólnych planach.

Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do tego, że ta konferen-
cja mogła się odbyć! Dziękujemy uczestnikom, tym 
z bliska i z daleka. A przede wszystkim dziękujemy 
naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi!

Dasia Abramovich

PS. Szkoda tylko, że wśród uczestników zabra-
kło wielu wolontariuszy, którzy przez lata przyjeż-
dżali z całej Polski do Ozorkowa i Zgierza, by służyć 
dzieciom. No cóż, niektórzy z nich tak, jak Piotr 
Jokiel, który pisze w tej Poczcie o swoich ścieżkach 
z MED-em, dzisiaj mieszkają za granicą.

To grupa dzieci szkolnych, z którymi spotykam 
się na zajęciach klubu biblijnego w Cieszynie. Grupa 
jest wyjątkowa, bo jest w niej pięciu chłopców i tyl-
ko jedna dziewczynka. W dzieciach tych, a konkret-
nie w chłopcach, widzę duży potencjał przywódczy. 
Rodzice wszystkich tych dzieci są wierzący i zaanga-
żowani w swoich kościołach w pracę dla Boga. Jedni 

Grupa o dużym potencjale

XV Regionalna Konferencja dla Pracow-
ników wśród Dzieci
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są nauczycielami biblijnymi i/ lub liderami w zborach, 
inni zaś pełnią funkcje pastorskie. A więc dzieci te od 
kołyski słyszały Słowo Boże. Mają też okazję na co 
dzień przyglądać się życiu i służbie swoich rodziców. 
Widziałam, jak niektóre z nich już od wieku przed-
szkolnego były wprowadzane przez swoich rodziców 
do służby dla Boga. Na przykład razem z rodzicami 
śpiewały czy też brały udział w krótkich scenkach 
w czasie ewangelizacji.

Myśląc o każdym dziecku z tej grupy, pragnę, aby 
przede wszystkim każdy z nich wyrósł na mądrego, 
prawego, mającego w sercu Bożą bojaźń człowieka, 
a także, aby potencjał przywódczy, jaki mają niektó-
rzy z nich mógł się rozwijać. Dlatego razem z Johnem, 
z którym prowadzimy ten klub, dobraliśmy taki pro-
gram, aby pomóc im w staniu się dobrymi przywód-
cami, jak w domu tak i w kościele. Jednocześnie nie 
zapominamy też o tych, którzy jeszcze nie powierzyli 
swojego życia Panu Jezusowi, ponieważ jest to pierw-
szy i zasadniczy krok ku temu, aby stać się Bożym 
przywódcą.

A zatem proszę, módl się razem ze mną o tę szcze-
gólną grupkę dzieci. Módl się o to, aby rośli Bogu na 
chwałę, a ludziom ku pożytkowi. A nam z Johnem, aby 
Bóg dawał mądrość w nauczaniu i prowadzeniu tych 
dzieci.

Lidia Króliczek

Półkolonie pod hasłem „Wielka Egipska Przygoda” 
minęły dosyć szybko. Był to bardzo pracowity tydzień, 
miałyśmy wiele radości i satysfakcji z głoszenia Ewan-
gelii. Bóg się o nas troszczył i chronił. Przychodziło 
30-32 dzieci, z czego 17 dojeżdżało z mojej ulicy. 
Dla nich wynajęliśmy „busik”. Są to dzieci przeważnie 
z rodzin patologicznych, gdzie w domu panuje alkohol 
i bieda. Dla większości z nich udział w półkoloniach 
był jedyną atrakcją w czasie wakacji. Cieszyłyśmy się 
z dzieci, które pojawiły się na tych spotkaniach po 
raz pierwszy. Jeden z nowych chłopców napisał nam 
w ankiecie, że jest za mało jedzenia… Niektóre dzieci 
przychodziły o godz. 1000 bez śniadania. Doszłyśmy 
do wniosku, że następnym razem musimy najpierw 
zaspokoić ich głód fizyczny.

Mieliśmy również konkurs biblijny. Wzięło w nim 
udział 21 dzieci. Ogarniała nas radość, patrząc na 
dzieci, które z zapałem angażowały się i uczyły werse-
tu. Były też prace plastyczne np. wykonywanie naszyj-
ników z makaronu.

Organizacyjnie nie było łatwo, ponieważ byłyśmy 
tylko trzy. Ja byłam zaopatrzeniowcem, prowadziłam 
lekcje, wersety, piosenki itd. Byłyśmy zmęczone, ale 
chwała Panu, że słowo zostało zasiane i mamy nadzie-

ję, że w przyszłości wyda owoc. Może będzie nam 
dane to oglądać? Dzieci potrzebują zbawienia, a my 
mamy im wskazać, gdzie mają go szukać. Uświadamiam 
sobie, jaki ta praca ma wielki sens i to na wieczność.

Nie chcę jednak ukrywać, że często zadaję sobie 
pytanie i szukam klucza do tego, jak dotrzeć do dzie-
ci, by z entuzjazmem czekały na lekcję biblijną, jak ją 
przygotować? Przygotowuję się długo, a później wi-
dzę, że dzieci chciałyby słuchać tylko historii, nato-
miast jakby mniej są zaciekawione przykładami z życia 
albo wskazówkami, co mamy robić, by być podobny-
mi do Pana Jezusa. Chyba przydałaby mi się, hospita-
cja MED na lekcji …

A wracając do półkolonii, to nawiązałyśmy z dzieć-
mi lepsze relacje. Pytają, co dalej. Cieszy mnie to, że 
pytają, że przychodzą, by się przytulić, by porozma-
wiać. Od listopada rusza „klubik”, więc będziemy 
mieli okazję do kontynuacji. Ta służba daje nam wiele 
radości. Widzimy, że dzieci chcą być lepsze, chcą na-
śladować Jezusa. Nie mają najlepszych wzorców we 
własnym domu, ale chcą przychodzić na „klubik”, by 
poznawać, by się uczyć. I to, uważam, jest już duży 
sukces. Słowo Boże w swoim czasie wyda owoc 
i w ich sercach.

Niekiedy jednak przychodzą i w służbie dla Boga 
trudności czy przeciwności. A może czasem zadajesz 
sobie pytanie: Czy warto? Tyle czasu poświęconego na 
przygotowania do półkolonii, zimowiska… A może lu-
dzie Cię zniechęcają, mówiąc: To tylko praca z dzieć-
mi. Nie wierz temu. Nie zniechęcaj się! Jest to ważna 
służba, ponieważ i do małych serc trafia Słowo Boże, 
które ma moc zmienić ich życie w przyszłości. Trud-
ności są po to, by nas czegoś nauczyć. By uzmysłowić 
sobie, że warto wykonywać swoje obowiązki z całego 
serca – jak dla Pana, a nie dla ludzi. To, droga Siostro, 
drogi Bracie, pomoże Ci przejść przez różne trudno-
ści i do tego Cię serdecznie zachęcam.

Grażyna Janik, Sosnowiec

To jedna z cech, która charakteryzuje każdego 
dobrego nauczyciela chcącego nauczać dzieci Słowa 
Bożego. Gdzie nauczyciel może nabywać, poszerzać 
czy też odświeżać swoją wiedzę? Między innymi na 
konferencjach dla nauczycieli. Taka właśnie konferen-
cja została zorganizowana 11 września br. przez ze-
spół misyjny Kościoła Wolnych Chrześcijan w Piasku 
(woj. śląskie).

Głównym tematem konferencji były sposoby 
wdrażania dzieci przedszkolnych, szkolnych i nasto-
latków do nabywania umiejętności studiowania Sło-
wa Bożego. Do przedstawienia tematu w wyżej wy-
mienionych grupach wiekowych, zostali zaproszeni 

Jeszcze o lecie

Stale chce się dokształcać...
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pracownicy z kilku misji, którzy na co dzień pracują 
z dziećmi w klubach biblijnych, szkółkach niedzielnych 
czy też na obozach. 

Ja, jako pracownik MED, zostałam poproszona, 
aby podzielić się moim doświadczeniem i praktycz-
nymi pomysłami do pracy z dziećmi przedszkolnymi. 
Oprócz tego miałam możliwość podzielenia się tym, 
jak aktywnie zaangażować małe dziecko do modlitwy.

Śmiem twierdzić, że czas został dobrze wykorzy-
stany, a konferencja napotkała oczekiwania nauczy-
cieli. Z rozmów ze słuchaczami dowiedziałam się, że 
wykłady i praktyczne pomysły, którymi się dzieliłam, 
były dla nich cenne i nowe, a oprócz tego, że zostali 
zachęceni, by poszerzyć swoją wiedzę na temat pracy 
z dzieckiem przedszkolnym.

Konferencje mają jeszcze inne walory, np. spotka-
nie się z ludźmi, których łączy ta sama pasja, możli-
wość dzielenia się świadectwami, okazja do wymia-
ny doświadczeń, społeczność z innymi wierzącymi 
nauczycielami, zachęcenie do służby albo i zweryfi-
kowanie błędów, które być może popełniamy. Lista 
korzyści jest bardzo długa.

Dlatego, drogi Nauczycielu, korzystaj z każdej 
konferencji przygotowanej właśnie dla ciebie, 
a na pewno będzie to dla ciebie dużym błogosławień-
stwem, a poprzez ciebie także i dla innych.

Lidia Króliczek

Czy to jakiś nowy klub? Nie, to nowa nazwa sta-
rego klubu –  pomysł jednej z uczestniczek (bardzo 
chętnie się uśmiechającej).

Po wakacyjnej przerwie, klub ruszył pełną parą 11 
października. Niestety, moja prawa ręka – Ala – z po-
wodu dużej ilości zajęć w szkole była zmuszona zre-
zygnować z pomocy w zajęciach klubu. Mam jednak 
nadzieję, że nie na zawsze. 

Dostrzegam, że Panu Bogu zależy na tym, aby ten 
klub istniał, bo troszczy się o to, aby nie brakło ani 
uczestników, ani prowadzących.

Razem z Dasią ucieszyłyśmy się, kiedy na spotka-

niach pojawiły się dwie dziewczynki: Nikola i Klaudia 
– uczestniczki letniego obozu OMO. Odpowiedziały 
pozytywnie na zaproszenie, które wysłałam do byłych 
obozowiczów mieszkających w pobliżu Goleszowa.

Dołączyła też młodsza siostrzyczka Oli, a więc na-
sza grupka liczy teraz 9 osób – same dziewczynki!!!

I jeszcze jedna osoba dołączyła – tym razem do-
rosła. Jest to nasza wolontariuszka Ela. Cieszę się 
bardzo, że mi pomaga. Uczyła już lekcji na kilku spo-
tkaniach! Prowadzimy teraz cykl lekcji o Biblii. Tak 
bardzo bym chciała, żeby ta Księga stała się dla dzieci 
szczególną, aby chciały ją czytać i być posłuszne temu, 
co Pan Bóg chce im powiedzieć.  

Proszę o modlitwy o dziewczynki oraz o nas, pro-
wadzących, aby to, co im przekazujemy, Pan Bóg głę-
boko zapisał w ich sercach i pomógł, aby przyniosło 
owoc w ich życiu.

Danuta Plinta

Codziennie wie-
czorem tworzę listę 
zadań do wykonania 
na następny dzień. 
Na dzisiejszej znala-
zło się między inny-
mi napisanie tekstu 
do Poczty z MED-u. 
Przed porannym wy-
jazdem z domu do 
czekającej mnie pra-
cy, pomodliłam się: 
Panie życia i śmierci, 
zachowaj nas pod-
czas tej podróży. 
Pan życia i śmierci uwzględnił moją prośbę. Samo-
chód, który ładował się w lewą stronę mojego auta, 
porysował go tylko i nieznacznie wgiął. Udało mi się 
po prostu szybko zjechać z jezdni i kontynuować jaz-
dę chodnikiem (nikt po nim nie szedł!!!), unikając zde-
rzenia. Mój czteroletni syn zdziwiony spytał: „Djacze-
do się zacimujemy mamusiu?”. Bo coś się stało….

Zatrzymałam się już kilka razy w życiu. Ostatnio 
w październiku 2010. Zauważyłam, że nie mam czasu 
dla Boga, dla siebie, dla rodziny. Nie tak miało być. 
Przeprowadziłam się z Warszawy do Gdańska sześć 
lat temu w celach misyjnych. Warszawa była świet-
nym miejscem do mieszkania – ruch, pęd – ciągle coś 
się działo. To lubię. Najbardziej wciągnęła mnie moja 
ulubiona praca w agencji promocji. Za bardzo... A nie 
tak miało być...

Złożyłam wymówienie i pojechałam do Trójmia-
sta. Tu, mały kościół do którego należę, właśnie za-

Klub „Uśmieszek”

Zatrzymanie
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czynał pracę Klubu Dobrej Nowiny. Dołączyłam do 
nich. Wyszłam za mąż. Pojawił się młodszy syn, po-
tem starszy syn, pojawiło się mnóstwo pracy domo-
wej i zawodowej. To, po co przyjechałam do Trójmia-
sta, leżało odłogiem, a w moim sercu pojawiało się 
coraz więcej rzeczy, które chciałam robić, jak wierzę, 
z ponaglenia Bożego. „Tylko jak, Boże?” – mówiłam 
Mu. – „Przecież nie mam czasu”. Osiem miesięcy 
zajęło Temu, którego nazywam swoim PANEM prze-
konywanie mnie, by zostawić swoje dotychczasowe 
zajęcie, które pochłaniało mi cały czas. Kto kiedykol-
wiek zajmował się nieruchomościami, wie o czym 
mówię…

Wkrótce pojawiła się inna możliwość, którą wy-
korzystałam – praca indywidualna z dzieckiem au-
tystycznym. Mam więcej czasu i realizuję to, co od 
dawna „chodziło mi po głowie”.

Dziś w nocy zrobiłam plakat na temat Gwiazdko-
wej Niespodzianki do wywieszenia w mojej miejsco-
wości. Nasza stara drukarka będzie miała zajęcie – 
chcę, by jak najwięcej osób dowiedziało się poprzez 
tę akcję, o co chodzi w Świętach Bożego Narodzenia, 
a potrzebujące dzieci zostały obdarowane.

W ciągu dnia ślę maile i wykonuję telefony do szkół 
i mediów w Trójmieście. To już ostatni dzwonek. Za 
dwa tygodnie będziemy mieli tutaj gości  „po przej-
ściach”, tzn. byłego gangstera z osobami towarzyszą-
cymi. Stworzyłam ofertę dla szkół i chcę, by mieli oni 
możliwość wejścia do tych placówek i podzielenia się 
Dobrą Nowiną oraz przestrzeżenia przed bagnem, 
w którym sami kiedyś byli.

Wieczorem idę do pobliskiej kawiarni Sweet Sur-
render na telekonferencję z komendantem Royal Ran-
gers z Torunia, bo razem z przyjaciółmi zakładamy 
szczep Royal Rangersów w Trójmieście i chcemy zadać 
ostateczne pytania organizacyjne. Ta chrześcijańska 
organizacja skautowska stwarza dzieciom i młodym 
ludziom możliwość rozwijania się w każdym aspekcie 
życia.

Piszę również książkę kreacjonistyczną dla dzie-
ci. Odczuwam naglącą potrzebę powstania pozycji 
wspierających kreacjonizm biblijny młodej ziemi. 
Traktuję to jako priorytet. Zaczęłam już pisać książkę 
dla dzieci szkolnych. Potem przyjdzie czas na przed-
szkolaki.

Mam jeszcze wiele rzeczy w zanadrzu, które chcia-
łabym robić. Wiem, że Bóg obdarował mnie w dzie-
dzinie jasnego przekazywania informacji w mowie 
i piśmie. Chcę to wykorzystać. Do głowy przychodzi 
mi mnóstwo pomysłów na artykuły, programy szkole-
niowe, opowiadania i lekcje biblijne dla dzieci… Każde-
go dnia szukam czasu, by przelewać to na papier, ale 
na razie go nie znajduję… Jednak Ewangelia jest mocą 
Bożą ku zbawieniu i nie wyobrażam sobie, by ją za-

trzymać dla siebie. No bo, jak ludzie, jak dzieci mogą 
uwierzyć, jeśli im nie powiemy, jaki wspaniały jest Pan 
Bóg? Wbrew swojej starannie ukrywanej nieśmiałej 
naturze chcę opowiadać dzieciom i tym, którzy mają 
z nimi do czynienia, jak wspaniały On jest!!! Dla więk-
szej efektywności chcę to robić jako pełnoetatowy 
pracownik MED. Dlatego proszę osoby indywidual-
ne, społeczności i kościoły o rozważenie w modlitwie 
wspierania mnie w aspektach, w których misjonarz 
potrzebuje pomocy (modlitewnej, finansowej, współ-
pracy bezpośredniej). Zachęcam też do odwiedzenia 
strony: www.medpn.weebly.com

Na koniec zacytuję samą siebie prawie dosłownie: 
„Zbyt wiele wagi przywiązujemy do swoich zdolno-
ści i możliwości, uzależniając swoją wiarę od tego, co 
widoczne dla oczu. Zaś każdy dokona tyle, ile da mu 
Bóg” (I List do Koryntian 3,5). Dlatego moją najwięk-
szą prośbą jest – pomódl się o mnie teraz i nie zapo-
mnij o mnie potem.

Ilona Kaczeńska, Gdańsk

Pewnie już nie raz miałeś wrażenie, że „świat jest 
mały”, bo w jakimś odległym miejscu spotkałeś znajo-
mych. Doświadczyłam tego właśnie ostatnio w Du-
blinie. Pojechałam tam razem z Danusią Plintą (pra-
cownikiem MED-u ) na zaproszenie Polaków, którzy 
wyemigrowali do Irlandii. Wyjechali całymi rodzinami 
i kiedy dzieci zaczęły im się rodzić i dorastać, powsta-
ła naturalna potrzeba pogłębienia wiedzy na temat 
tego, jak je wychowywać i nauczać w kościele. Stąd 
potrzeba szkolenia.

Osoby, które nas zaprosiły to nasi dawni studenci 
szkoleń, a równocześnie pomocnicy w czasie prowa-
dzenia wakacyjnych klubów biblijnych. 

W mieszkaniu Piotra i Jagody zbierało się od 4 do 
6 listopada osiem osób, które chciały przygotować 
się do prowadzenia szkółek niedzielnych w swojej 

Mały świat
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społeczności. Mogłyśmy podzielić się z nimi tym, jak 
nauczać lekcji biblijnej, co to są prawdy ewangelii, 
jak ewangelizować dzieci, jak używać Książeczki bez 
Słów i jak używać pomocy wizualnych w nauczaniu. 
Jak sami uczestnicy szkolenia mówili, ta porcja wiedzy 
pomogła im w ich własnym duchowym wzroście, ale 
też poszerzyła ich spojrzenie na swoją pracę wśród 
dzieci. Zachęceni byli nie tylko oni. Dla nas też był to 
szczególny czas. Dostrzegłyśmy, jak Panu Bogu zależy 
na tym, aby dzieci Go poznały i przemawia do doro-
słych, którzy mogą im to umożliwić.

Dziękujemy Bogu za Jagodę i Piotra, ich wraż-
liwe serca, nieobojętne na duchowe potrzeby dzie-
ci. Jeśli taka będzie wola Pana Boga, szkolenie będzie 
kontynuowane na wiosnę.

Joanna Pilch-Lewicka

Życie w ciągłym biegu i chroniczny brak czasu 
sprawiają, że często zapominamy o tym, co najważ-
niejsze. Często brakuje nam chwili sam na sam z Pa-
nem Bogiem, a także na rozwijanie relacji z innymi 
wierzącymi. Rzadko znajdujemy czas, aby spotkać się 
z ludźmi, z którymi kiedyś łączyły nas więzi przyjaźni 
lub wspólne działania i cele. Pisanie listów również 
nie jest mocną stroną większości z nas. Biegniemy 
tak, skoncentrowani na zadaniach do wykonania, 
a później dogania nas zniechęcenie, rozczarowanie 
i samotność. 

Pan Bóg jednak chce dla nas czegoś innego. Pra-
gnie, aby ludzie wierzący żyli blisko siebie, aby się 
wspierali i zachęcali do codziennego życia z Nim, 
a także do służby dla Niego. Myśląc o tym wszystkim, 
co jest potrzebne każdemu z nas, zorganizowaliśmy 
w Studzionce 23 października spotkanie dla przyja-
ciół MED z okolic Górnego Śląska. 

Był to dobry czas, by na chwilę się zatrzymać, 
pomyśleć o tym, co ważne w naszej relacji z Bo-
giem i w służbie wśród dzieci, a także, by spotkać się 
z ludźmi, z którymi nie widzieliśmy się czasem nawet 
kilka lat. Wysłuchaliśmy z zainteresowaniem wykła-

du pastora Bogdana Sokoła z Polkowic, a także po-
zdrowień, które skierował do nas wujek Sam (Samuel 
Doherty). Dla wielu osób była to miła niespodzianka, 
gdyż wujka Samuela nikt się w Studzionce nie spodzie-
wał. I nieważne, że spotkanie było tylko wirtualne, za 
pomocą filmu nagranego na DVD. Jego słowa sprawiły, 
że niektórym zakręciła się w oku łza, inni zaś poczuli 
się tak, jakby przenieśli się w czasie dwadzieścia lat 
wstecz, kiedy to osobiście mogli uczestniczyć w jego 
wykładach. 

Czas naszej społeczności był dosyć intensywny, 
ale znalazła się również dłuższa chwila na rozmowy. 
Dla niektórych to właśnie miało duże znaczenie i było 
bardzo zachęcające. Przy pożegnaniu wiele osób wy-
rażało chęć uczestniczenia w kolejnych takich spotka-
niach. Jeżeli więc taka będzie również Boża wola, to 
z pewnością wkrótce znowu się spotkamy.

Ewa Mertens

Potrzeba misji towarzyszyła mi od początku mo-
jego nawrócenia. Byłem przekonany o konieczności 
mówienia innym o Bogu. Szybko przekonałem się jed-
nak, że poza radosnym świadectwem życia nie potra-
fię wiele powiedzieć na temat mojej wiary.

Szkolenie dla pracowników wśród dzieci było od-
powiedzią na moje modlitwy. W czasie tego szkole-
nia w Międzyświeciu w 1994 roku, poznałem funda-
menty wiary i podstawy teologii chrześcijańskiej, do 
zgłębiania której zachęcałbym każdego nawróconego 
człowieka. 

W czasie tego szkolenia, poza zdobyciem obszer-
nej wiedzy na temat ewangelizacji wśród dzieci, po-
znałem Jadwigę Mariańczyk, która lubiła być nazywana 
Jagodą i po sześciu latach znajomości wyszła za mnie 
za mąż. Nie muszę więc dodawać, dlaczego szkolenie 
dla pracowników wśród dzieci było dla mnie szcze-
gólnie ważne.

Latem 1995 uczestniczyłem w ewangelizacji 
ulicznej na jednym z osiedli w Gdyni. Mój pokój 
wyglądał wtedy jak punkt ewangelizacyjny: ulotki 
z MED, książki z MED, materiały do szkółek z MED. 
Po prostu „MED – mad” (gra słów – „mad”, wyma-
wiane podobnie do „med” po angielsku znaczy „zwa-
riowany”).

W 1997 roku razem z Jagodą pomagaliśmy w cza-
sie Tygodnia Dobrej Nowiny w Ozorkowie. W 1998 
roku zacząłem studia na Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej.

Potem mój kontakt z MED-em urwał się na jakiś 
czas. W 2005 roku razem z Jagodą wyjechaliśmy do 
Irlandii, gdzie poznaliśmy Polską Społeczność Chrze-
ścijan spotykającą się w St Mark’s Church. Grupa 
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rozrastała się, przybywało dzieci. Szkółka niedzielna 
właściwie nie istniała. 

W 2010 roku odczuliśmy, że warto zająć się 
przeszkoleniem kilku osób do prowadzenia Szkółki 
Niedzielnej. Okazało się, że jest to odpowiedź na 
modlitwę liderów społeczności. Skontaktowałem się 
z biurem MED i zaprosiliśmy dwie nauczycielki: Joan-
nę Pilch-Lewicką oraz Danusię Plintę, by poprowadzi-
ły intensywne trzydniowe szkolenie dla ośmiu osób 
z naszego Kościoła.

Szkolenie dla pracowników wśród dzieci w Du-
blinie jest spełnieniem słów znanego irlandzkiego 
nauczyciela, Sama Doherty, który często powtarzał 
na szkoleniu w 1994 roku: „Pewnego dnia może wy 
będziecie głosić ewangelię dzieciom w Irlandii”. Sło-
wa te spełniają się, ogarnia nas wzruszenie na widok 
Bożej wierności i zawiłych dróg prowadzących nas do 
ewangelizacji dzieci. 

Jedna z uczestniczek niedawnego szkolenia, po-
wiedziała w drodze do domu: „Nigdy w tak prosty 
sposób nikt do mnie nie mówił o Bogu”. Dla wielu 
uczestników szkolenia, prawdy w zasadzie dobrze 
znane, zostały odkryte na nowo, pokazane w nowym 
świetle. Jako Kościół mieliśmy okazję poznać się lepiej, 
porozmawiać o nurtujących nas problemach i zbudo-
wać podstawy programowe dla szkółki niedzielnej. 
Mamy nadzieję na kontynuację tego szkolenia w maju 
2011 roku.

Piotr Jokiel, Dublin

PS. Zapraszamy do przeczytania pełnego tekstu 
świadectwo Piotra na www.med.org.pl „Moje ścieżki 
z MED-em”.

Okres nastoletni jest czasem wielu pytań, wąt-
pliwości, często buntu wobec prawie wszystkich 
i wszystkiego. Niektórym rodzicom jest naprawdę 
bardzo trudno poradzić sobie z dorastającym dziec-
kiem. Wielu pyta o to, co mogą zrobić. Nie ma nie-
stety żadnej cudownej recepty na to, aby nastola-
tek przeszedł ten okres bezproblemowo. Najlepszą 
rzeczą, którą rodzic może w tym czasie robić, jest 
modlitwa o swoje dzieci, autentyczne słuchanie ich, 
a także zachęcanie (nie zmuszanie!) ich do czytania 
Bożego Słowa. 

Jeżeli młody człowiek żyje za pan brat z kompu-
terem, a nie z książkami, możesz zaproponować mu 
prenumeratę Biblijnej Kanapki dla Nastolatka na stro-
nie www.slowo.pl. Zachęć go do czytania jej, a tak-
że do pisania swoich komentarzy do przeczytanego 
fragmentu i pytań, które zrodzą się w jego głowie. To 
nic nie kosztuje, a może mu wiele dać. Wiele osób 

korzysta już z tej możliwości. Niechaj i twój nastola-
tek tego spróbuje. 

Ewa Mertens

PS. Cieszymy się, że Ewa od kilku lat wiernie pisze 
teksty do „Kanapki”. Módl się, aby Bóg dalej ją w tym 
prowadził, zachęcał, dawał nowe, dobre pomysły, by 
„Kanapki” były nie tylko smaczne lecz i pożywne!

Trwają przygotowania do naszej jubileuszowej 
konferencji, która odbędzie się w Wiśle od 8 do 
12 lutego 2011. Potrzebujemy Waszych modlitw 
teraz, kiedy planujemy, organizujemy i przygotowu-
jemy program tej konferencji. Chcielibyśmy, żeby 
była wyjątkowa pod wieloma względami, ale przede 
wszystkim, aby Pan Bóg był przez nią uwielbiony. 
Już teraz serdecznie wszystkich na nią zaprasza-
my! Więcej szczegółów w załączonej ulotce lub na  
www.med.org. pl

Od niedawna MED ma nową stronę www, a wła-
ściwie nasza stara strona zyskała nowy wygląd dzięki 
projektowi i pracy jednego z Przyjaciół MED-u, któ-
remu jesteśmy ogromnie za to wdzięczni. Tego ro-
dzaju pomoc jest dla nas nieoceniona!

Jednak nie tylko szata zdobi, jak wiemy, więc stara-
my się także, by i treść naszej strony była atrakcyjna 
i pomocna. Rozpoczęliśmy w związku z tym publi-
kowanie artykułów dotyczących wychowywania czy 
pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym 
oraz z nastolatkami. Zapraszamy do odwiedzenia 
strony www.med.org.pl i do współpracy!

Zanim zamknęliśmy ten numer Poczty z MED
-u niektórzy już odwiedzili naszą stronę i napisali do 
nas, więc pozwolimy sobie zacytować fragment tego 
listu...

Właśnie odwiedziłam waszą stronkę. Bardzo mi 
się podoba, a jeszcze bardziej materiały, które macie 
tam dostępne. Wasza służba jest naprawdę wspania-
ła. Chwała Bogu za waszą wytrwałość i posłuszeństwo. 
Jesteśmy teraz z Tomem w Stanach. Wierzymy, że Bóg 
posłał nas, żeby służyć w trochę inny sposób. Przyjeż-
dżamy do Polski każdego lata i przywozimy grupy do 
kościołów, żeby prowadzić tzw. Day Camp dla dzieci od 
5 - 13 lat.

Zeszłego lata mieliśmy 4 grupy: w Tarnowie, Kato-
wicach, Opolu i Krynicy. Zachęcamy teraz te kościoły 
żeby sami wzięli prowadzenie Day Camp w swoje ręce, 
a my postaramy się im pomóc. No i właśnie dlatego 

Kanapka dla nastolatka
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wasza służba jest nam tak bardzo pomocna, ponieważ 
zachęcamy te kościoły, żeby zamawiały u was materia-
ły do pracy z dziećmi, a przede wszystkim programy 
obozowe.

Pozdrawiam gorąco i niech was Bóg błogosławi i po-
szerza wasze granice jeszcze bardziej.

Beata Baker, Kentucky, USA
 www.acrosspl.org

I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go 
w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla 
nich miejsca w gospodzie (Łk 2:7).

Dekret cesarza Augusta, aby spisano cały ówcze-
sny świat cesarstwa rzymskiego wg przynależności 
rodowej zaprowadził Józefa i Marię z Nazaretu do 
Betlejem. Kiedy po dotarciu na miejsce szukali kwa-
tery na nocleg okazało się, że korzenie genealogiczne 
wielu ludzi były związane z tym miejscem i wszystkie 
noclegownie były zajęte do ostatniego łóżka. Jedyne 
co udało się znaleźć, to stajnia w pasterskiej zagro-
dzie, być może niedaleko miejsca, gdzie król Dawid 
ułożył Psalm 23. 

Ten Pan, o którym pisał Dawid narodził się wła-
śnie tu, w stajni, gdyż miejsca w domu dla niego nie 
było. Wiele wieków później Darby tak o Nim napisał: 
„Jezus rozpoczął w żłobie, skończył na krzyżu, a w ży-
ciu też nie miał gdzie głowy złożyć”. Takim było życie 
naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dla Niego samego 
i Jego ewangelii miejsca nie było. Nie tylko w społe-
czeństwie, ale i wśród najbliższych. 

Chociaż do naszych czasów przetrwało uroczyste 
obchodzenie pamiątki tamtych narodzin, to prawdy 
ewangelii mają mały wpływ na codzienne życie, a czę-
sto w ogóle nie ma tam dla nich miejsca. Bo przecież 
nie tylko nie brakuje u nas bezdomnych, ale także 
coraz bardziej zamykamy się jedni przed drugimi. Są 
dorośli, którzy nie okazują zainteresowania dziećmi. 
Są zbory, w których brakuje nauczycieli szkółek nie-
dzielnych. Brakuje tych, którzy zanieśliby ewangelię 
na ulice naszych miast i wiosek. 

Dr Thomas Barnardo nawrócił się do Chrystusa 
w wieku 17 lat. Cztery lata później jako student me-
dycyny planował po skończonych studiach udać się 
do Chin. Jednakże Bóg zmienił jego plany, wkładając 

w jego serce troskę o żyjące w nędzy i bez ewangelii 
dzieci.

W 1870 roku założył dla nich w Londynie pierwszy 
dom, a w ciągu następnych 40 lat służby powstała sieć 
takich domów dla 60 tys. dzieci. Ofiarna służba Tho-
masa Barnardo miała dramatyczny początek. Wśród 
małych uliczników był 11-letni chłopiec, z powodu 
rudych włosów zwany Marchewką. W czasie jednego 
z nocnych obchodów Barnardo wybrał 5 chłopców, 
by umieścić ich w domu. Marchewka też chciał iść, ale 
nie było dla niego miejsca. Kilka dni później dozor-
ca, przesuwając dużą beczkę na cukier, odkrył w niej 
dwóch śpiących chłopców. Jeden z nich szybko uciekł, 
a drugiego próbował obudzić, ale ten już nie żył. Był 
to Marchewka, który zmarł z wycieńczenia i głodu. 
Jego śmierć wypaliła bolesny ślad w sercu Thoma-
sa Barnardo i od tego wydarzenia zmienił szyldy na 
domach, które zakładał, umieszczając na nich napis: 
„DRZWI ZAWSZE OTWARTE”.

Gdyby dzisiaj podać jednemu z bezdomnych dzieci 
mój lub twój adres, czy zastaliby drzwi otwarte?

Przed nami kolejna pamiątka Narodzenia Pana 
Jezusa. Życzę Czytelnikom Poczty z MED-u, modli-
cielom, członkom Stowarzyszenia, pracownikom, 
wolontariuszom oraz wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób wspierają naszą pracę Bożego błogo-
sławieństwa, Bożej mądrości i wsparcia naszego 
Pana. Niech radość, obecna w czasie świąt w na-
szych domach, zagości w każdym dniu naszego 
życia i służby, i stanie się pomostem do tych serc, 
które jeszcze są daleko od Ewangelii.

Andrzej Żydek

Drzwi zawsze otwarte


