
 

 
 

 

 
Drogi Przyjacielu! 
Gdy czytamy Biblię często natrafiamy na charakterystyczne zdanie: Po tych wydarzeniach...  

Świadczy ono o dynamice biblijnych wydarzeo. Miniony kwartał był dla nas także dynamiczny, bo 
obfitował w wiele różnorodnych wydarzeo. Chcemy tym listem oddad Bogu chwałę i podziękowad za 
jego prowadzenie. 

WYDARZENIA DUŻE 
 

Zimowiska 
Dwa dla nastolatków i młodzieży. Odpowiadaliśmy 
sobie na ważne pytania zawarte w Biblii, skłaniające 
do refleksji na temat życia z Bogiem i zbawienia. 
Dwa dla dzieci. W bogatym programie poświęconym 
misji śledziliśmy losy biblijnych i współczesnych, pol-
skich misjonarzy. Dzieci z wielkim zainteresowaniem 
reagowały na nauczanie dotyczące pracy misjonarza. 
Wyraziły to w szczerych i gorliwych modlitwach. 

 

Szkolenie w biurze BSM-u, przygotowujące do pracy z dziedmi 
Oto e-mail, jaki otrzymaliśmy po szkoleniu: „Witam Panią. Smutno, że 
jutro nie ma już spotkania. To był niesamowity czas, Pan Bóg jest nie-
samowity. Zarażają Paostwo miłością do Pana i pokazują, jak przyjem-
ne może byd nauczanie dzieci o Panu Jezusie i jak bardzo potrzebne 
jest poważne traktowanie tego Bożego zlecenia. Niech Pan Bóg Was 
błogosławi”. Jesteśmy wdzięczni Bogu za każdego uczestnika! 

Rekolekcje 
Wielkie wyzwanie, bo duże są grupy uczniów, z którymi 
prowadzimy zajęcia. Dodatkowy problem - przychodzą, bo 
muszą a nie dlatego, że chcą. Jednak jest to wielka sposo-
bnośd do przedstawienia poselstwa Ewangelii, a zarazem 
wielka radośd na widok zainteresowania i zaangażowania 
się dzieci. Rekolekcje zaczęliśmy w marcu a skooczymy w 
drugiej połowie kwietnia. Z każdą grupą dzieci czy nastola-

tków spotykamy się przez 3 dni. W tym roku wybraliśmy cykl tematyczny: Pan Jezus jest Drogą, Prawdą i 
Życiem. O tym, że dzieciom się podobało niechaj świadczy parę wypowiedzi: 

– Całą drogę do domu dzieci śpiewały piosenki! – powiedziała jedna z nauczycielek. 
–To już koniec?! Nieeeee! Zróbmy jeszcze coś! – zawołały dzieci. 
– W którym śpiewniku są te piosenki, bo wnuczka chce, żebym z nią śpiewała? – zapytała babcia 

jednej z uczestniczek. 
– Wszystko opowiedziałam w domu! – odrzekła dziewczynka przejęta treścią nauczania z 

poprzedniego dnia. Szczególną radością było dla nas odkrycie, że kilkoro dzieci pilnie robiło notatki... 
Możesz zobaczyd zdjęcia i więcej przeczytad naszej stronie internetowej. 

 

WYDARZENIA MNIEJSZE 
 

Sporo było wydarzeo, bo na mijający kwartał dostaliśmy tyle zaproszeo, że średnio mieliśmy jedno 
spotkanie na dzieo, włączając w to soboty i niedziele!  
 

Więcej o tym możesz przeczytad w najnowszym „Idźcie” 



W szkołach 
Głównie z rodzicami – początek roku to 

czas wywiadówek, które są praktycznie jedy-
ną możliwością dotarcia do rodziców w szko-
łach. Niechętnie przychodzą na dodatkowe 
spotkania.  
 

W kościołach  
Z rodzicami – „Rodzina i Biblia” to temat, 

który najczęściej poruszaliśmy. Bardzo pra-
ktyczny i bardzo potrzebny!  

Z nastolatkami i młodzieżą dociekaliśmy 
prawdy w kwestii stworzenia i ewolucji oraz 
Bożego planu dla małżeostwa. 
 

Z kobietami i mężczyznami 
Nela dzieliła się na różnych spotkaniach przemyśleniami głównie na 

temat wiary i zwątpienia. 
Zbyszek zachęcał mężczyzn do stawiania czoła wyzwaniom współcze-

snego świata w temacie „Byd jak diament w świecie nieprawości”. 
 

WYDARZENIA PRZED NAMI 
Kwiecieo 
1,6,12,13 – spotkania szkoleniowe dla nauczycieli szkółek niedzielnych  
8   – wykład biblijny (Dzięgielów) 
13   – wykład dla kobiet (Cieszyn) 
14   – spotkanie modlitewne BSM (Wisła) 
18- 20  – rekolekcje dla nastolatków (Wisła Malinka) 
18-20  – rekolekcje dla nastolatków (Dzięgielów) 
30   – wykład na konferencji (Śmiłowice, Czechy) 
Maj 
4,6,10,11 – spotkania szkoleniowe dla nauczycieli szkółek niedzielnych 
7   – wykład podczas weekendu dla nastolatków 
7   – wykład dla małżeostw (Goleszów) 
8   – wykład dla rodziców (Cisownica) 
24-28  – konferencja szkoleniowa w Centrum Wycliffe'a (Niemcy) 
Czerwiec 
1,3   – spotkania szkoleniowe dla nauczycieli szkółek niedzielnych 
3-5  – warsztaty przygotowujące do akcji ewangelizacyjnych (Żary) 
6   – prelekcje w szkole (Wrocław) 
10-12  – wykłady na Konferencji dla rodziców (Malbork) 
23-27  – wykłady na obozie dla rodzin  

 
„I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach”-  czytamy w Ew. Łukasza w 24 rozdziale, 

opisującym wydarzenia po zmartwychwstaniu Chrystusa. A Ciebie prosimy, żebyś „porozmawiał” 
z Bogiem o wydarzeniach minionych i tych, które są przed nami. 
 
                       Nela i Zbyszek 
    
                

WYDARZENIE SPECJALNE 
10 stycznia urodziła się Noemi. 
Tak więc zostaliśmy członkami 

Klubu Dziadków! 

Wyjątek: spotkania w Dębowcu i Gliwicach, poza wywiadówkami 

Nela i Zbyszek Kłapa 
Biblijne Stowarzyszenie Misyjne,   43-450 Ustroo, skr. poczt. 39 
 e-mail: biuro@eb.org.pl      tel. 33 854 43 11 www.eb.org.pl 

Dary na naszą służbę można wpłacad na konto ING Bank Śląski o/Ustroo 
32 1050 1096 1000 0001 0178 4874 (z dopiskiem: darowizna na cele statutowe - NZK) 

 

Z kobietami w Skoczowie 

Z nastolatkami 
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