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WIEŚCI OD ZBYSZKA I NELI

JESZCZE TROCHĘ WAKACJI
Kopanica – obóz. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że obóz rodzinny to świetna sprawa:
zainwestowanie w duchowy rozwój całej rodziny, codzienna społeczność dzieci z rodzicami,
budowanie relacji w rodzinie i między rodzinami, okazja do głębokich rozmów, rozwijanie
pomysłowości w organizowaniu wolnego czasu, ujawnianie się różnych darów uczestników,
zadzierzgnięcie i pogłębienie przyjaźni między rówieśnikami. Ponad to wspaniała forma wypoczynku!
Nieco więcej napisaliśmy o obozie w najnowszym numerze „Idźcie”.
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W poniedziałek w Pszczynie (to nowe od września miejsce), we wtorek w Ustroniu, w środę w Wiśle
i Cieszynie, w piątek w Skoczowie – tak wygląda początek każdego miesiąca. Wiele radości sprawiają
nam spotkania szkoleniowe dla nauczycieli szkółek niedzielnych. W tym roku szkolnym, do poznanych
rok wcześniej historii o izraelskich królach, dodajemy proroków. Ze spotkań korzystają nauczyciele
z różnych kościołów.
Warsztaty dla nauczycieli
Kraków – tu czekała nas wielka przygoda, bo spotkaliśmy kilka osób z naszych stron aktywnie
zaangażowanych w służbie dzieciom. Niektóre z nich kiedyś chodziły na prowadzone przez nas szkółki
lub Klub Dobrej Nowiny. Dziś stanowią silną grupę wśród nauczycieli.
Tarnowskie Góry – od paru lat Bóg pozwala nam obserwować piękny rozwój służby katechetycznej.
Cieszymy się, że mamy jakiś wkład w ten rozwój.
Wrocław – ależ mają rozmach… 6 grup wiekowych, kilkadziesiąt dzieci.
To wymaga armii nauczycieli. Ci z nich, którzy byli na warsztatach dobrze się bawili i wykazali
niezwykłą aktywność i pomysłowość.
Szkolenie stacjonarne PIN
Zaczynamy w listopadzie, kończymy w grudniu. Lista chętnych puchnie i trzeba zmienić miejsce
szkolenia. Cieszy fakt, że wciąż są odpowiedzialni ludzie, którzy chcą się szkolić, by jak najlepiej służyć!
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Warsztaty, spotkania, konferencje
Tarnowskie Góry – już wcześniej dzieliliśmy się z małżeństwami ważnymi aspektami życia
małżeńskiego, tym razem było o komunikacji w rodzinie.
Trzyniec (Czechy) – Apostoł Paweł nakierował nasze myśli na najważniejsze cechy miłości,
rozważaliśmy dwie początkowe cechy z hymnu o miłości z 1 Koryntian 13. Większość zebranych par
mówiło po czesku a my prowadziliśmy wykład po polsku. Były zabawne momenty ale w jednym
rozumieliśmy się - język miłości to najlepszy tłumacz!
Hanower (Niemcy) – wybieramy się tam z początkiem grudnia. Nie wiemy więc, jak będzie na
spotkaniach ale liczymy na twoje modlitwy o Bożą ochronę w podróżach i prowadzenie.
Outback
Wrześniowy weekend, trzeci w tym roku, zaowocował między innymi tym, że dwie pary będące
w stanie rozpadu postanowiły zawalczyć o małżeństwo i rozpoczęły terapię.
Kurs przedmałżeński
Cieszymy się na wspólne chwile z narzeczonymi, bo o większości z nich wiemy, że mają duże
oczekiwania. Kurs kończymy tuż przed Świętami.

R
O
D
Z
I
C
E

Konferencje
Palowice – całodniowa konferencja z inicjatywy Stowarzyszenia „Niebieski Dom”, temat:
„Chrześcijańska rodzina w 21 wieku”. Były to wartościowe chwile z rodzicami, którym zależy, by ich
dzieci nie dały się zdeformować przez różne presje płynące ze świata. My też zostaliśmy ubogaceni,
bo oprócz nas usługiwały także inne osoby, dzieląc się swoim doświadczeniem.
Wekeendy
Warszawa – podczas zborowego wyjazdu integracyjnego, prowadziliśmy nie tylko wykłady dla
rodziców ale także zajęcia biblijne dla ich pociech.
Lanckorona
Nelu, Zbyszku, modlimy się właśnie z Tymkiem (dla przypomnienia ma 2,5 roku) i dziękujemy za
miniony dzień i weekend. Nagle Tymek zaczyna: „Panie ty widzisz moje działanie i mój spoczynek”
Reszty nie pamiętał ale i tak byliśmy pod wrażeniem. Jesteśmy zmotywowani, by uczyć (jego i siebie)
wersetów! Dziękujemy :)
Ten mail to owoc zajęć dla dzieci, jakie (oprócz wykładów dla rodziców) prowadziliśmy podczas
weekendu dla rodzin. Zachęcaliśmy ich do uczenia dzieci Słowa i pokazywaliśmy, jak można to robić.
Rodzice przekonali się, jak bardzo chłonne są ich pociechy. Warto więc dołączyć do postanowienia
rodziców Tymka!
Warsztaty
Bielsko-Biała – „Czego naprawdę potrzebują nasze dzieci?” Rodzice przedszkolaków usłyszeli o tym,
co robić, by maluchy nie wyrosły na trudnych nastolatków.
Wrocław – pomagaliśmy wystartować rodzicom w programie zborowym mającym na celu budowanie
zdrowych i silnych rodzin. Oprócz rodziców w to dzieło zaangażowani są także nauczyciele szkółek,
z którymi mieliśmy osobne warsztaty.
Zdjęcia z opisanych spotkań możesz obejrzeć w galerii na naszej stronie www.eb.org.pl
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Wydawnictwa przyprawiły nas o zawrót głowy. Równolegle do druku przygotowywaliśmy 3 rzeczy:
kolorowankę, podręcznik z cyklem lekcji i kolejny numer „Małego Idźcie”. A to wszystko pomiędzy
różnymi spotkaniami, wyjazdami itp. Sami dziwimy się jak daliśmy radę – wielki w tym udział naszych
kochanych pomocników: Natalii, Agnieszki, Adama i Marka.
Dla dzieci szkolnych
Program „10 KROKÓW” to niezwykłe lekcje misyjne, jakich brakowało na polskim rynku.
Dzieci poznają wartość Biblii oraz kroki potrzebne do przetłumaczenia Słowa Bożego na
język danego plemienia. Ciekawe, interaktywne zajęcia, które łatwo komponować w dowolny sposób, przygotowane są tak, że nawet, osoba bez doświadczenia pracy z dziećmi
bez problemu poprowadzi zajęcia.
„Małe Idźcie” - jesienny numer zawiera historię Isobel „Belle” Kuhn - niezwykle
utalentowanej, kochającej życie towarzyskie dziewczyny, która wcale nie zapowiadała się na
misjonarkę. Odrzuciła istnienie Boga, przestała czytać Biblię i chodzić do kościoła. A jednak
Bóg stanął na jej drodze i zaprowadził ją do ludu Lisu w Chinach.
Dla przedszkolaków
„Mary i jej Biblia” – kolejna książka edukacyjno-zabawowa z serii Dzieciom o misji.
Przedstawia historię niezwykłej dziewczynki, która marzyła o tym, żeby mieć swoją
Biblię. To świetny prezent na święta!

Potrzebujemy twoich modlitw…
P
L Czeka nas wiele różnych spotkań w kraju, jak i zagranicą. Co przyniosą? Nowe wyzwania, nowe
A radości, nowe zadania. Pomiędzy tymi wyszczególnionymi mamy też sporo pojedynczych spotkań.
N Módlmy się razem, by Pan Bóg zechciał nas użyć i nauczyć nowych rzeczy.
Y
Konferencja dla rodzin w Dublinie, Irlandia
Konferencja dla katechetów w Czechach
Warsztaty dla nauczycieli w Tarnowskich Górach
Kurs przedmałżeński w Skoczowie
Warsztaty dla katechetów w Wilnie, Litwa
Rekolekcje dla nastolatków w Ustroniu

styczeń
styczeń
luty
styczeń - marzec
marzec
marzec
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A WNUKI ROSNĄ
Z Samuelem i Oliwią
na wycieczce. W tym
czasie Noemi była
już w szkole.

Samuel, Oliwia i Noemi.
(Zgadnij, kto tu rządzi?)
Już cieszymy się na ich
przyjazd, bo idą Święta!

Zbliża się pamiątka narodzin Zbawiciela, zawsze okazja do głębszej refleksji i dzielenia się Ewangelią
z innymi. Życzymy Ci, by te Święta były dla Ciebie przepełnione radością i pokojem, jaki niesie
cudowne zbawienie, pomimo różnych okoliczności, czy trudnych doświadczeń, które na nas
przychodzą.
Zbyszek i Nela

Nie bójcie się… Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest
Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. Łukasz 2/10-11
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