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WIEŚCI OD ZBYSZKA I NELI

KONFERENCJE

R
Munster (Niemcy) – zebrały się trzy pokolenia. Wspaniały czas społeczności, rozmów, budowania
O
relacji. Chociaż my byliśmy wykładowcami, to sami zostaliśmy niezwykle ubogacenie atmosferą
D weekendu. Przygotowany klip reklamowy najlepiej pokazuje zaangażowanie i profesjonalizm
Z organizatorów konferencji. Można go obejrzeć na naszej stronie.
I
Dublin (Irlandia) – tu tylko dwa pokolenia.
Oprócz nas było dwóch „seniorów”. Polską
N
społeczność w Irlandii cechuje dwupokolenioA

wość. Świetna organizacja, wspaniała oprawa
muzyczna a wśród uczestników ludzie z różnych kościołów (nie tylko polskich).
Wykłady zostały zarejestrowane cyfrowo. Warto było unieść się w przestworza na te 6 godzin. Nasz
odlot z RI osobiście uświetniła premier UK, bo pojawiła się z całą świtą na lotnisku Dublin J
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A
Komorni Lhotka (Czechy) – to także było świetnie zorganizowane wydarzenie
U
przez chrześcijan zza Olzy! My wnieśliśmy parę wykładów i skorzystaliśmy z
C wykładów innych osób. Zainteresowaniem cieszyły się także nasze materiały,
Z
mimo tego, że większe zapotrzebowanie było na literaturę w języku
Y
czeskim. Oto miłe podziękowania od Danieli, głównego organizatora:
„Dla mnie konferencja była wspaniałym czasem zatrzymania się u
C
stóp Pana Jezusa - dziękuję za waszą służbę, naprawdę widać, żeście
I
powołani do przez Pana Boga, żeście w odpowiednim miejscu...
E
Dziękuję za to, co daliście mnie i wszystkim uczestnikom konferencji.”
L
Szkolenie PIN II
E
Tarnowskie Góry – Zadania w pracy poewangelizacyjnej, płaszczyzny współpracy rodziców z nauczycielami i pomysły na przedstawianie Bożego Słowa dzieciom i nastolatkom były treścią warsztatów w lutym.
Jesienią planujemy zakończyć Szkolenie II stopnia, poszerzające warsztat nauczyciela.
Szkolenie stacjonarne PIN
Zachęcający list od uczestniczki: „Z wielką radością słuchałam i uczyłam się od Was. Zrodziła się w moim
sercu refleksja: Boże, jak ja im zazdroszczę. Nasze dzieciaki potrzebują takiego swobodnego i pełnego
Bożej pasji przekazu. Wtedy Duch Święty przypomniał mi historię jak Elizeusz uczył się od Eliasza, a na
koniec prosił o dwie trzecie jego Ducha. Pytałam mojego Kochanego Ojca czy i ja mogłabym prosić, aby
ukształtował we mnie dwie trzecie takiego talentu, jakim Wy jesteście obdarowani. Poprosiłam Go - to
jedno z praktycznych zastosowań kursu. Chwała mojemu Zbawicielowi, że On jest mocny w moich
słabościach i że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia - w CHRYSTUSIE JEZUSIE!”
Przygotowania szkółkowe
Jesienią 2016 Przygotowania ruszyły w Pszczynie. Świadectwo
uczestniczki cyklicznych spotkań: „Bardzo lubię te spotkania.
Wykorzystuję wszystkie wskazówki w pracy z dzieciakami, ale i
sama korzystam, gdy wnikamy w teksty biblijne.”
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Romantyczny wieczór
Hażlach - trochę na wesoło, trochę na poważnie, wskazaliśmy 50 parom na
dwie ważne cechy miłości. Jako przykład posłużyliśmy się państwem „Boazowskimi”. Boaza i Rut różniło mnóstwo rzeczy. Dzięki cierpliwości i dobrotliwości stworzyli dobry zawiązek!
Kurs przedmałżeński
Skoczów – ponownie widzimy, jak mało młodych opiera swe życie na Bogu i biblijnych zasadach. Dlatego
dziękujemy Bogu za tę możliwość dzielenia się Bożymi wskazówkami z kilkunastoma parami i cieszymy
się z każdej pary, która podchodzi do kursu z przejęciem i pragnie stworzyć trwałe małżeństwo.
Kurs instruktorów
Coraz bliższy realizacji jest kurs instruktorów. Mamy co najmniej sześć małżeństw z paru miast i
kościołów, chcących prowadzić kursy przedmałżeńskie. Potrzeby wielkie – robotników mało. Jest więc
powód do radości, że będzie możliwość pomnażania. Właśnie dogrywamy terminy.
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Dzieci i kolorowanka

W użyciu

Warto było przygotowywać nie tylko lekcje o
prorokach, ale i dodatkowe zajęcia. Zdjęcie
„Mary i jej Biblia”
ze szkółki w Zamarskach z efektem zajęć plastycznych na oczach uczestników.
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na warsztacie rośliny. Co one powiedzą?
Do kupienia
Zimowe „Małe IDŹCIE”
Ciekawostki, łamigłówki, krótka lekcja chińskiego, dalszy ciąg historii życia Isobel Kuhn i ważna
lekcja na temat rodzinnych relacji - to wszystko w najnowszym numerze "Małego Idźcie".
Zamów dla swoich dzieci! Cena bez zmian, tylko 1 zł!

PRZED NAMI
Rekolekcje dla młodzieży Ustroń
Szkolenie PIN, 1 zjazd
Terespol
Warsztaty dla katechetów Wilno
Konferencja dla rodzin

Oleśnica

Marzec
Kwiecień
Maj

Konferencja dla rodzin
Szkolenie animatorów Outback
Konferencja dla małżeństw

Palowice
Kiczyce
Nysa

Szkolenie PIN, 2 zjazd

Terespol

Dziękujemy Ci za modlitewne towarzyszenie nam w naszej służbie i życzymy wiosny w duchowym życiu!
„Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego! Albowiem dobry jest Pan, Na wieki trwa łaska Jego,
A wierność Jego z pokolenia w pokolenie” (Psalm 100/4-5)
Zbyszek i Nela Kłapa
Więcej zdjęć z opisanych spotkań możesz obejrzeć w galerii na naszej stronie www.eb.org.pl
Biblijne Stowarzyszenie Misyjne, 43-450 Ustroń, skr. poczt. 39
e-mail: biuro@eb.org.pl tel. 33 854 43 11
www.eb.org.pl
Dary na naszą służbę można wpłacać na konto ING Bank Śląski o/Ustroń
32 1050 1096 1000 0001 0178 4874 (z dopiskiem: darowizna na cele statutowe – Edukacja Biblijna)

