„Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu
Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów. Zach 4,6
Często zastanawiamy się, czy Bóg rzeczywiście może użyć kogoś
takiego jak my. Też nad tym się zastanawiasz? Prorok Zachariasz
przypomina nam, że to, co Bóg chce osiągnąć w naszym życiu,
nie jest uwarunkowane przez nasze zdolności, ale przez Niego.
W naszej służbie ciągle odkrywamy, że Boży plan zwykle wykracza poza nasze marzenia. Przekonaliśmy się o tym również w
ostatnich miesiącach…
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NARZECZENI - MAŁŻEŃSTWA – RODZICE
Kurs przedmałżeński
W Ustroniu zakończył się w maju. Nasze serca rozgrzały serdeczne słowa płynące z ust
uczestniczących par.
Kochani nauczyciele, z całego serca chcemy podziękować za każdą lekcję i włożone serce oraz
wprowadzenie do dorosłego, wspólnego małżeńskiego życia…
Konferencje, kolacje, spotkania
Prowadziliśmy wykłady na wielu różnych spotkaniach, ale jedno
szczególnie zapadło nam w pamięci. Spotkanie w czerwcowy
poniedziałek. Poniedziałek? O 17.00? Ktoś przyjdzie? Nasze
wątpliwości rozwiała wypełniona sala gościnnego Kościoła
Zielonoświątkowego w Wiśle Czarnem. Okazało się, że młodzi i
starsi stażem rodzice mają wspólny, ważny temat: jak w dyscyplinie
wychowywać dzieci. Brawo dla inicjatorów i zarazem organizatorów
spotkania!
OutBack Polska
Zwykle angażowaliśmy się jako animatorzy, prowadząc grupę uczestników. Tym razem byliśmy tam
w zupełnie innej roli. Cały OutBack spędziliśmy w Namiocie Modlitwy. Niezwykły czas trwania
przed Panem, towarzyszenia w intymnych, trudnych rozmowach, wyznaniach, pokucie, łzach. Bóg
kolejny raz objawił swoją moc i suwerenność.
Dwoje ludzi na TE
Na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie poprowadziliśmy dwa seminaria: „Dwoje ludzi
lubiących rozmawiać... ze sobą” i „Dwoje ludzi gotowych do przebaczania”. Ciekawe rozmowy z
uczestnikami skłoniły nas do wdzięczności wobec Boga, bo tematy okazały się przydatne dla wielu
par.

WYDAWNICTWO
Wykłady do obejrzenia
Stopniowo poszerzamy ofertę wykładów dla rodziców i małżeństw.
Tym razem zapraszamy do obejrzenia na naszej stronie internetowej:
„Małżeństwo według Bożej recepty”. Znajdziesz je w zakładce
Rodzina/Małżeństwa.
Wkrótce będzie też dostępny wykład „Jak grają nasze serca?”

PIN w obróbce
Trwają prace nad przygotowaniem do wydania nagranego na wideo szkolenia Poznaj I Nauczaj.
Chcielibyśmy, żeby całe szkolenie razem ze skryptem było dostępne końcem tego
roku.
Małe Idźcie
Letnie „Małe Idźcie” z mroźnym akcentem jest już w sprzedaży. W numerze
prezentujemy syberyjskie przygody Agnieszki i Michała Domagałów, którzy spędzili
na Syberii 6 lat i przetłumaczyli Nowy Testament na język chakaski.

Z RODZINNEGO ALBUMU
Zawsze cieszymy się, kiedy możemy spędzać czas z najmłodszymi.
A czas pędzi… Noemi na już 7 lat, Samuel 5, a Oliwia 3 lata.
Na zdjęciu reaktywacja Klubu Dobrej
Nowiny dzięki naszym wnukom. Kiedyś
ich mama, Ewa, z siostrami i kuzynami
oraz innymi dziećmi z sąsiedztwa wsłuchiwała się w lekcje biblijne w tym
pokoju. Teraz uważnymi słuchaczami
jest kolejne pokolenie. Cieszymy się, że
cała trójka lubi poznawać Słowo Boże.
Na drugim zdjęciu szukali skarbu w lesie.
Niebawem czeka nas wspólny wyjazd z
dwójką starszych na obóz do Kopanicy.

CO PRZED NAMI?
Obóz dla rodzin
W Kopanicy planujemy być od 14 lipca, żeby prowadzić wykłady dla rodziców.
Kongres dla młodzieży
Pod koniec lipca spotkamy się z uczestnikami kongresu w Ustroniu-Jaszowcu.
Konferencja dla rodziców i nauczycieli
Od 23 do 26 sierpnia w Warszawie. Będziemy przedstawiać temat „Chrześcijańska rodzina w
służbie”.

Dziękujemy Ci bardzo za towarzyszenie nam w misyjnej wędrówce. Cenimy sobie
każdą modlitwę. Spotkamy się ponownie jesienią, by opowiedzieć Ci o Bożych
dziełach.
Pozdrawiamy Cię serdecznie,
Zbyszek i Nela
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