„Jakże cenna jest łaska twoja, o Boże…” Psalm 36:8
Drogi Przyjacielu! Przez ostatnie miesiące, angażowaliśmy się w różne działania. O niektórych możesz przeczytać w tych „Wieściach”. Dziękujemy za twoje modlitwy. Dziękujemy za to, że wiernie nam towarzyszysz.

Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli
Szkolenie stacjonarne „Poznaj i Nauczaj”
W połowie grudnia 2015 dobiegła końca kolejna edycja. Wielką
radość sprawia nam praca z ludźmi, którzy rozumieją duchowe potrzeby
dzieci i dzielenie się z nimi tym, co przejęliśmy od innych lub sami
odkryliśmy w służbie. Wszystkich, którzy z braku miejsca nie załapali się,
zapraszamy na listopad! To już tylko 7 miesięcy J
Przygotowania szkółkowe
Raz na miesiąc w Ustroniu, Skoczowie, Cieszynie i Wiśle. Studiując życie królów Izraelskich odkrywaliśmy
cenne lekcje dla nas, współcześnie żyjących: rodziców, nauczycieli, kobiet, mężczyzn.
Koszalin – zawitaliśmy tam po raz pierwszy
w historii naszej służby a poczuliśmy się, jak w
domu! Ugoszczono nas niczym aniołów.
Nauczyciele uczestniczący w warsztatach ujęli
nas swoim zaangażowaniem i praktyczną
wiedzą.
Tarnowskie Góry
Kolejne warsztaty (w ramach II stopnia PIN) poświęcone były głównie dwom tematom: nauczaniu trudnych
prawd duchowych w niekonwencjonalny sposób i
nauczaniu na temat misji. Warto pamiętać, że misja to
temat, który szczególnie porusza serca dzieci.

Kursy Przedmałżeńskie
Pod koniec 2015 roku prowadziliśmy KP w Malince. Przedstawienie Bożego
modelu małżeństwa oraz najważniejszych aspektów małżeńskich relacji w
praktyczny sposób i w krótkim czasie to nie lada wyzwanie. SMS-y, maile i rozmowy z uczestnikami upewniły
nas, że warto było! Właśnie wystartowaliśmy z kolejnym
kursem w Skoczowie. Zgłosiła się rekordowa liczba par –
30! Liczymy na twoje wsparcie modlitewne!
Cieszymy się, że powoli realizuje się nasza wizja pomnażania. I tak oto w charakterze obserwatorów dołączyły dwa
małżeństwa do kursu (w Malince i w Skoczowie). Chcą
skorzystać, by prowadzić kursy w swoim kościele.

Szkolenia i warsztaty dla rodziców
Dublin, Irlandia
i małżeństw

„Poznajesz mnie?” – wysoki, młody mężczyzna szeroko
uśmiechnął się do Zbyszka – „Byłem na obozie w Kopanicy,
a ty prowadziłeś tam wykłady”. To była jedna z wielu
miłych niespodzianek, jakie czekały na nas w Dublinie. Na
konferencji dla rodziców i małżeństw spotkaliśmy sporo
znajomych sprzed lat, poznanych w Polsce na obozach,
szkoleniach czy warsztatach.

Jak miło było ich zobaczyć po latach, przeżywać społeczność, razem odkrywać prawdy z Bożego Słowa.
Ugoszczeni nadzwyczajnie przez Piotra i Jagodę, odlatywaliśmy do Polski wdzięczni Bogu za te niezwykłe dni.
Nysa
W każdym małżeństwie pojawiają się pęknięcia. Ważne, żeby
je od razu rozpoznać i niwelować. Na konferencji w Nysie
zastanawialiśmy się, jak to robić skutecznie. Wymiana myśli,
rozmowy, modlitwy - to naprawdę były wartościowe chwile!
Żary
Na dwudniowej konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie ŻAR-liwi odkrywaliśmy, jaką receptę na silne, szczęśliwe małżeństwo dał nam Bóg. Gospodarzom
dziękujemy za wspaniałą organizację i świetną atmosferę!
I w Nysie, i w Żarach zachęcaliśmy małżeństwa do codziennej, wspólnej modlitwy.
Okazuje się bowiem, że większość wierzących małżeństw w Polsce nie ma zwyczaju
małżeńskiej modlitwy. Uczestników prosiliśmy, by w kalendarzu zaznaczyli dzień,
w którym razem modlili się i po jakimś czasie przysłali zdjęci. Oto jedno z nich.
Bielsko-Biała
Skoczów
W Walentynki, na romantycz- W ramach cyku spotkań n.t. duchowych potrzeb dzieci tym razem mówinym wieczorze mówiliśmy o liśmy o wychowywaniu w dyscyplinie. Rzadko kiedy rodzice są świadomi
tego, jak wiele dyscyplina ma wspólnego z duchowym życiem dzieci.
intymności w małżeństwie.

Ludzie listy piszą: na chwałę Bogu, ku zachęcie
„Kochani, dwa ostanie numery „Małego Idźcie” są rewelacyjne. Przerobiliśmy je na szkółce z taką radością, że musiałam
Wam to napisać. Nawet „oporni" chłopcy pracowali zawzięcie i rywalizowali rysując hogany. Szata graficzna, kolory
(jeden dla dziewczyn, drugi dla chłopców), zadania do wykonania, przy których mogliśmy nawiązać do kilku historii biblijnych i sprawdzić, co dzieci pamiętają z tych wszystkich lat chodzenia na szkółki, fragment z Biblii do przedyskutowania.
Nie zabrakło niczego. I ta chwila na przemyślenia: pokazała mi, jak często nasze dzieci czują się samotne w szkole. Pomijam oczywiste sprawy, jak pokazanie życia misjonarzy, bo to wiadomo. Bez wysiłku z mojej strony, piękna gotowa lekcja.
Robiłam z całą podstawówką (młodszym trzeba pomóc), nie widziałam żeby się ktoś nudził. Dziękuję.”
„To niesamowite, jak Pan Bóg pozwala nam wzajemnie służyć. Przygotowując lekcję, widzę ile czasu zabiera mi
przebrnięcie przez komentarze i znalezienie odpowiedniej Głównej Prawdy płynącej z danej historii. A Wasze podręczniki,
już mają to wszystko gotowe. To naprawdę jest inspirujące. Ogromna pomoc dla nas!”
„Chciałam jeszcze pochwalić Basię, która teraz prowadzi zajęcia dla dzieci w naszej wspólnocie.
Garściami czerpie z naszych zeszłorocznych jesiennych warsztatów.”

Zajrzyj i skorzystaj
„małe IDŹCIE” – w wiosennym numerze przedstawiamy sylwetkę Jacoba DeShazer’a, niezwy-

kłego misjonarza, zupełnie nieznanego w Polsce. Jego życie jest świadectwem przebaczenia,
pojednania i zwycięstwa miłości nad nienawiścią. Koniecznie zakup gazetkę dla swoich dzieci.

Będziemy też usługiwać m.in.:
15-17.04Sanok, Wisłoczek, Piotrowa Wola – spotkania z dziećmi, z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami.
21.05 Czeski Cieszyn – Konferencja dla kobiet.
09-12.06 i 16-19.06 Kiczyce „H2O” – Outback Polska. Szczegóły na www.outbackpolska.pl
15-24.07 Kopanica – obóz dla rodzin

Dziękujemy Ci za modlitwy i serdecznie pozdrawiamy,
Zbyszek i Nela
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