„Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska
jego trwa na wieki!” (Ps. 118:1)
Takie słowa znajdujemy w Psalmach, które ukazują moc i potęgę Stwórcy, a zarazem ego bliskość dla swoich dzieci. Łaskawie
odpowiada na modlitwy. Zobacz jak odpowiadał przez minione
cztery miesiące na twoje modlitwy?
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RODZINA
KONFERENCJE DLA RODZICÓW I MAŁŻEŃSTW
Kraków
Wykłady z listopadowej konferencji, o której pisaliśmy w poprzednich wieściach, są już dostępne
na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do oglądania i słuchania! Stopniowo będziemy poszerzać ofertę wykładów (wideo). W styczniu znów byliśmy w Krakowie. Tym razem konferencja
poświęcona była dwom tematom: „Dobre rozmowy” i „Przebaczające serce”.
Brenna
Organizatorzy zaplanowali cykl spotkań dla małżeństw rozłożony na cały 2018 rok. Za nami już dwa
spotkania dla małżeństw. Życzliwość i świetna organizacja gospodarzy sprawia, że nie możemy
doczekać się następnego spotkania w czerwcu.
Czeski Cieszyn
Tu z małżeństwami zastanawialiśmy się, dlaczego apostoł Paweł rozpoczął hymn o miłości od
stwierdzenia „Miłość jest cierpliwa”.
Goleszów
Rozpoczęliśmy w kwietniu cykl spotkań dla małżeństw i narzeczonych pod tytułem „Silne małżeństwo”. Spotkanie zaczęło się
kolacją – dobry pomysł, by zintegrować uczestników i wprowadzić
ciepłą atmosferę. W pakiecie organizatorzy zapewnili opiekę dla
dzieci, żeby rodzice spokojnie mogli słuchać.
Cały cykl zostanie zarejestrowany przez naszego przyjaciela –
Zbyszka. Materiał będzie dostępny na naszej stronie internetowej. Kolejne spotkanie w maju.
Stalowa Wola
Byliśmy się tam w połowie kwietnia, by na małżeńskich warsztatach przedstawić, jakie obszary w związku, w szczególny sposób
są zagrożone i prowadzą do małżeńskich kryzysów. Serdeczne
przyjęcie gospodarzy sprawiło, że od pierwszego dnia poczuliśmy się, jak w domu.
REKOLEKCJE DLA RODZIN
Prowadziliśmy je w marcu w Ustroniu Polanie. Temat „A kiedy was zapytają…” zachęcał rodziców i
dziadków do przekazywania prawd Bożego Słowa następnemu pokoleniu.
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
Od stycznia do maja spotykamy się z narzeczonymi w Ustroniu. W styczniu i lutym prowadziliśmy zajęcia w małej grupie.
Od kwietnia spotykamy się w sporej grupie miłych młodych
ludzi, patrzących z optymizmem w przyszłość. Dla nas sama
radość, bo jeszcze niczego nie popsuli… I tu ciekawostka –
dzięki Skypowi jedna para korzysta z kursu w Norwegii.

NAUCZYCIELE
SZKOLENIE „POZNAJ I NAUCZAJ” (PIN)
Pamiętasz, że w ostatnich Wieściach pisaliśmy o marzeniu
związanym z PIN-em? Z radością informujemy, że z Bożą
pomocą i przy ogromnym zaangażowaniu naszych kochanych
przyjaciół – Zbyszka i Marylki, udało się je zrealizować. Całe
szkolenie zostało nagrane! To duże przedsięwzięcie wymagało
przygotowania nowych prezentacji, nowego skryptu, nowego
układu zajęć, wielu godzin przygotowań technicznych i odpowiedniego pomieszczenia. Gościny udzielił nam Kościół Zielonoświątkowy w Skoczowie. A co dalej z
nagraniem? Stopniowo jest opracowywane, tak by można go było udostępnić. O szczegółach
będziemy informować, a na razie módl się, by obróbka materiału przebiegała sprawnie.

WYDAWNICTWO
Szukasz programu na obóz, półkolonię, Wakacyjny Klub Biblijny? Przygotowaliśmy dwie propozycje
na zbliżające się lato.
„Niezwykłe światło” – nowy cykl lekcji opowiadający o niezwykłości Bożego Słowa.
Co zawarliśmy w podręczniku? Scenariusze do scenek, karty z łamigłówkami, pomysły
na: prace plastyczne, interakcyjne zajęcia, naukę wersetów i
opracowane lekcje biblijne. Robimy ostatnie korekty przed wysłaniem
do drukarni.
„Przypowieści Pana Jezusa” – już jest gotowe nowe wydanie, a w nim
nowe pomysły i dodatki: dowcipne scenariusze do telewizyjnych scenek, zabawy i
kolorowe karty z łamigłówkami.
Od ostatnich „Wieści” wydaliśmy dwa numery „Małego IDŹCIE”.
Wiosenny numer w całości poświęcony jest sytuacji chrześcijan w
Korei Północnej, kraju o zamkniętych granicach, nieprzewidywalnym
przywódcy i tysiącach zmanipulowanych ludzi.
Cykl lekcji dla nastolatków jest prawie gotowy, ale pojawił
się nowy pomysł, który sprawił, że wydanie podręcznika
przesunęliśmy na wrzesień. Możesz modlić się o dwoje
młodych ludzi, którzy będą nagrywać ciekawy, medialny dodatek do
podręcznika.

Czytałeś uważnie? Módl się! Dziękuj za to, co było, módl się o to, co przed nami.
Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni za twoje zaangażowanie w naszą służbę!
Pozdrawiamy Cię serdecznie,
Zbyszek i Nela
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