Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze gdy się za was modlimy, bo usłyszeliśmy
o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych (Kol 1:3-4)

lato
2016

Jak miło było apostołowi Pawłowi, gdy dochodziły go dobre wieści z miejsc, które odwiedził. I dla nas nie ma
większej radości niż dochodzące nas dobre ECHA! Wierzymy, że i ty rozradujesz się nimi czytając kolejne Wieści.
Weszliśmy do sali piętnaście minut przed spotkaniem. W ławkach siedziało
parę osób. Nie zdziwiło nas to zbytnio, no bo kto przyjdzie na spotkanie w
piątek o 19.30? Gdy tuż przed rozpoczęciem sala kościoła w Sanoku zaczęła się wypełniać po brzegi, przecieraliśmy oczy
ze zdumienia. Rodzice zeszli się i zjechali po całym tygodniu pracy, pokonując nawet 30 kilometrów, gotowi, by szukać w
Biblii inspiracji do ochrony dzieci przed zagrożeniami.
Sobotę wypełniły spotkania z dziećmi, nastolatkami i młodzieżą wszystko w tematyce, jak oprzeć się presji, by z Bożą
pomocą odnieść zwycięstwo nad pokusami. A wieczór był kolejnym zaskoczeniem, gdy planowane spotkanie w małym
gronie nauczycieli, przerodziło się w wielką Agape również z rodzicami. I nawet jedzenie w cudowny sposób się
rozmnożyło! Rozmowom nie było końca. Opuściliśmy Wisłoczek tuż przed północą, wypełnieni wdzięcznością dla Pana.
Niedziela w Woli Piotrowej była
ostatnim elementem układanki,
jaką Bóg nam przygotował. Bogu
dziękujemy za otwarte serca,
Wisłoczek
gościnność i szczere rozmowy.
z nastolatkami

w kraju

echa

Serdecznie dziękujemy za wykłady, rozmowy i wspólny czas. Jesteście dla
nas wielkim zachęceniem i przykładem. Wszystkim bardzo się podobało, na
nowo jesteśmy pobudzeni do służby w domu i w kościele. Dzięki za wskazówki wychowawcze - rodzinną tabelkę dobrego
zachowania. Fajne to jest, dzieci to lubią - już kolejny tydzień wprowadzamy w życie. Jest coraz lepiej.
Lubimy prowadzić warsztaty i szkolenia dla nauczycieli. Ale najbardziej cieszy nas, kiedy
widzimy efekty naszego przekazu.

echa

Zadanie dla uczestników warsztatów w Tarnowskich Górach na temat nauczania dzieci
o misji brzmiało: „Przedstaw dzieciom
sylwetkę polskiego misjonarza i zachęć do regularnej modlitwy o jego służbę”. Efekty przeszły
nasze oczekiwania! (zdjęcia po prawej to mała
próbka).
Na comiesięcznych szkoleniach dla nauczycieli
„Królowie” w Istebnej
Szkółek Niedzielnych, pracowaliśmy nad lekcjami przedstawiającymi sylwetki
izraelskich królów. Odwiedzając kościoły z radością oglądaliśmy pięknie zrobione pomoce wizualne do tego cyklu.
Wiosną prowadziliśmy dwa Kursy Przedmałżeńskie: duży w Skoczowie dla 30-stu par i w Ustroniu kameralny dla dwóch
par, w ostatnim momencie „wciśnięty” w kalendarz.

echa

Był to wartościowy czas. Ciekawie i kreatywnie przedstawiona różnorodność
tematów. Sposób przekazu z dystansem i poczuciem humoru, a z drugiej
strony nie omijający trudnych tematów i mówienia prawdy. Naprawdę zostaliśmy zachęceni do pracy nad sobą i swoim
związkiem. To był bardzo dobry i rozwojowy czas. Dzięki!
OUTBACK POLSKA, czyli weekend dla par małżeńskich i rodzic-dziecko – dwa razy, tydzień po
tygodniu spędziliśmy w Kiczycach. Tym razem
koordynowaliśmy pracę 21 par animatorów, pomagając im w trudnym zadaniu prowadzenia
grup małżeńskich i rodzic-dziecko. Kolejny
Outback już we wrześniu!

echa

łzy pojednania między zwaśnionymi małżonkami t ojcowie, którzy wyznawali, że pierwszy raz w życiu tyle rozmawiali ze swoimi nastolatkami t
t odwołana decyzja o rozwodzie t słowa miłości kierowane po raz pierwszy od długiego czasu do współmałżonka,
rodzica czy dziecka. t Razem z zespołem „Cześć” codziennie śpiewaliśmy z wdzięcznością: Chwała Bogu, który może
więcej, więcej niż prosimy, myślimy. On może wszystko! Jemu chwała cześć!
Na wiosenno-letnim spotkaniu dla kobiet w Wiśle mieliśmy sposobność (a konkretnie
Nela), by podzielić się tematem „Samotność, jakiej się nie spodziewasz”. I znów doświadczyliśmy, że przygotowując temat dla innych, najwięcej sami korzystamy. To
jest wielki bonus w naszej pracy!

za granicą

Tajlandia. Na początku maja miałem (Zbyszek) egzotyczną przygodę dzięki
uczestnictwu w ogólnoświatowej konferencji tłumaczy Biblii w Chiang Mai.
Wolne chwile wykorzystałem na skromne poznanie północy tego kraju. Naród liczy ok. 70 milionów. Mówi się tam
kilkudziesięcioma językami. Odkryłem, że Tajlandczycy, w większości buddyści, są bardzo zabobonni. O skomplikowanej
duchowości Tajów świadczą mnogie świątynie i świątynki. Są ich tysiące! Jakże chciałoby się pomóc tym ludziom i wskazać na wolność w Chrystusie.
Buddyzm jest dla mnie przygnębiającą religią.
Sprawia, że ludzie są związani, żyją w dziwnym
strachu. Sam odczuwałem niepokój stojąc u stóp
posągów Buddy, albo u wejścia do świątyń. Ludzie
tkwią w jakiejś niemocy. Smutne jest to, że
Tajlandczycy są zamknięci na Ewangelię i trudno im,
tak po prostu, głosić Chrystusa. Nie trafia do nich na przykład, treść wersetu z Ew. Jana 3:16.
Dla nich ktoś, kto kocha jest „miękki i słaby”. Z kolei karę za grzech kojarzą ze złymi duchami,
sprowadzającymi nieszczęście. Mówienie na temat Bożej sprawiedliwości napotyka mur złych
skojarzeń i paraliżującego strachu. W dodatku ewangeliczna idea zastępczej śmierci Pana
Jezusa - też nie działa, pomimo tego, że składają tysiące mniejszych lub większych ofiar
Buddzie lub duchom. W tych ofiarach chodzi o przekupienie duchowych mocy dla swoich
korzyści a nie o wykupienie spod przekleństwa grzechu. Dlatego niełatwo przychodzi im
zrozumienie jednorazowego wykupienia przez Pana Jezusa, za sprawą ofiary, jaką złożył z
samego Siebie. W pierwszym podejściu ewangelizowania trzeba opierać się na innych
atrybutach Boga, niż Jego miłość, świętość i sprawiedliwość.
Dobrze, że dla Tajów ważna jest pozycja nauczyciela. Nauczyciel jest kimś poważanym. Jeśli więc chce się im przedstawić Chrystusa, to właśnie, jako Wielkiego Nauczyciela. Skuteczne okazuje się także przedstawianie Boga od strony
Ducha Świętego, bo On ma moc większą niż inne duchy. Co ciekawe, a zarazem cenne, w tajskiej kulturze liczy się
świadectwo posiadania zdrowej i silnej rodziny. Ten fakt jest wykorzystywany przez misjonarzy, którzy są w Tajlandii ze
swoją rodziną. Módl się o mądrość i odwagę dla nich, by Tajowie dostąpili uwolnienia w Chrystusie.
Czechy
Byliśmy tam wiosną 2 razy. Najpierw razem na konferencji dla rodziców w Komorni Lhotce,
gdzie po raz kolejny wybierzemy się zimą, by poprowadzić warsztaty na Konferencji dla
nauczycieli. Potem do Czech pojechała tylko Nela na konferencję dla kobiet w Czeskim
Cieszynie. Prowadziła tam wykłady pod wspólnym tematem: „Mama na złe czasy”. Na czeski
sprawnie tłumaczyła ją Iwonka, która przed laty zaangażowana była w służbę wśród dzieci w
Polsce. Dziś mieszka w Czechach i tam nadal z zapałem służy Panu. Razem z mężem
przetłumaczyli też wszystkie potrzebne materiały i prezentacje.

Iwona – tłumaczka i Nela

Muszę się podzielić najnowszą wiadomością. Wieczorem, moja najmłodsza
córka, po tym, jak opowiedziałam jej historię (wkomponowałam w nią
przykład zgniłego w środku jabłka, jaki dziś przytoczyłaś), powiedziała: „Mamo, chciałabym przyjąć Pana Jezusa dzisiaj!”.
Zapytałam: „Dlaczego?,” a ona na to, że tylko Pan Jezus może ją zmienić. Już po raz trzeci mogłam być przy duchowych
narodzinach swego dziecka. Dziękuje ci za dzisiejszy czas, za słowa i zachęcenie.
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Choć jesteśmy już dziadkami dostaliśmy niezwykłe życzenia na… Dzień Dziecka.

echa

W Dzień Dziecka chcę wam szczególnie podziękować za wszystkie szkółki,
jakie dla nas prowadziliście w Ustroniu oraz za niezwykłą przygodę, jaką był
Klub w waszym domu. Dziękuję, że pokazaliście mi, że bycie wierzącym dzieckiem nie jest smutne i, że przekazywaliście w
piękny i jasny sposób prawdy o Bogu. Dzięki waszej pracy miałam solidny fundament, na którym mogłam budować.
Dziękuję za każdą chwilę poświęconą nam – wtedy dzieciom.
Tyle autorka smsa. Nas szczególnie cieszy, że Bóg pomógł nam dać jej ten fundament.

zajrzyj, skorzystaj, kup
t Nasza strona internetowa w pięknym, nowym wydaniu.
Dziękujemy Piotrkowi (prywatnie nasz zięć J) za inicjatywę i piękny prezent. Zapraszamy na
www.eb.org.pl
t „Małe Idźcie” na lato, na wakacyjne spotkania.
To już 18-sty kwartalnik, a w nim dalszy ciąg historii Jacoba DeShazera, pilota,
który trafił do japońskiej niewoli. Bóg przemienił nienawiść do Japończyków w miłość, która sprawiła,
że powrócił do Japonii, jako misjonarz. Niezwykłe spotkanie z Mitsuo Fuschido, wrogiem z czasów
wojny, przyniosło efekty, które przerosły najśmielsze marzenia. A co jeszcze w numerze? Świadectwo
polskiej misjonarki Ani Pinkas, pracującej w Egipcie, krótki kurs języka arabskiego i różne zagadki.
Uwaga: można jeszcze kupić poprzedni numer i za 2 złote dać dzieciom całą historię życia J.
DeShazera.

o co możesz się modlić?
lipiec
t Obóz rodzinny w Kopanicy (16-24 lipca), gdzie poprowadzimy cykl wykładów „Czego naprawdę potrzebuje
twoje dziecko?”
t Cykl lekcji „10 Kroków”. Intensywnie pracujemy, by podręcznik był wydrukowany na nowy rok szkolny. To
program, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Zachęca dzieci do tego, by już teraz włączały się czynnie w działania
misyjne i przyczyniały się do zmian w świecie dla Bożego Królestwa.
sierpień
miesiąc przygotowań:
t do druku następnego „Małego Idźcie”. Tym razem bohaterką będzie Isobel Kuhn, która wiele lat pracowała
wśród plemienia Lisu w Chinach.
t

programu na Przygotowania Szkółkowe na rok szkolny 2016/2017

t materiałów na warsztaty dla katechetów w Wilnie (Litwa)
wrzesień
t Startujemy z comiesięcznymi szkoleniami (tzw. Przygotowania Szkółkowe: Ustroń, Wisła, Cieszyn, Skoczów)
t

Warsztaty dla nauczycieli, Tarnowskie Góry

17-18 września

t

OutBack Polska, Kiczyce

23-25 września

t

Rodzinny Wyjazd Integracyjny, Warszawa

30 września – 2 październik

Jesienią (październik, listopad) czeka nas sporo wyjazdów. Jesteśmy zaproszeni z wykładami i warsztatami do: Okszowa,
Jastrzębia Zdroju, Wrocławia, Lanckorony i Hanoweru (Niemcy), ale o tym napiszemy już w następnych Wieściach.

Dziękujemy Ci za twój cenny wkład w naszą służbę. Życzymy błogosławionego lata i Bożej ochrony!
Zbyszek i Nela
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