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Drogi!Przyjacielu!Edukacji!Biblijnej!!

Wiosna!minęła!nam!bardzo!szybko,!może!dlatego,!że!zima!ociągała!się!z!ustąpieniem?!Dziękujemy!Ci!za!modlitwy!i!każdy!

sposób!angażowania!się!w!naszą!służbę.!Jesteśmy!wdzięczni!Bogu!za!Ciebie.!!

Warsztaty(dla(nauczycieli!są!czymś,!co!bardzo!lubimy!robić.!Nie!tylko!

dlatego,! że! możemy! komuś! pomagać.! Wielką! radość! przeżywamy!

poznając!wspaniałych! ludzi,! którzy! z! oddaniem!poświęcają! się! pracy! z!

dziećmi.! Cieszyliśmy! się! więc,! że! wiosną! mieliśmy! sporo! okazji,! żeby!

spotykać! się! z! nauczycielami.! Choć! reprezentują! różne! kościoły!

stanowią! wielką! rodzinę,! z! którą! zawsze! znajdujemy! wspólny! język.!

Miłe!chwile!przeżyliśmy!w(Przemyślu,!gdzie!spotkaliśmy!się!nie!tylko!z!

nauczycielami! ale! także! z! rodzicami! i! małżeństwami.! W( Gdańsku!
skoncentrowaliśmy! się! na! pomysłach! aktywizowania! dzieci! podczas!

nauczania.!Zachęcaliśmy!też!nauczycieli,!by!w!różnych!obszarach!ciągle!

rozwijali!się!i!doskonalili,!by!byli!„nauczycielami!upgradeOowanymi”.!

We( Wrocławiu! analizowaliśmy! z! nauczycielami! istotę! skutecznego!

nauczania!i!rozwiązywania!problemów!z!dyscypliną.!

Wizyta(w(USA!W!marcu!przemierzyliśmy!

tysiące! kilometrów! lądem! i! w! powietrzu,!

bo!zrobiliśmy!skok!za!ocean.!Intensywne!3!

tygodnie! wypełnione! były! spotkaniami,!

rozmowami,!wykładami.!Wróciliśmy!z!waliO

zką! pełną! notatek,! nagrań! i! pięknych!

wspomnień.! Krótki! reportaż! z! naszego!

pobytu! w! USA! zamieszczamy! w! dodatku!

do!„Wieści”.!

Outback(Polska.!!Wiele!!tygodni!!przygo–!

!!!!!!!!towań!!i!!wreszcie!!nadszedł!!–!!

!!!!!!!!pierwszy,!!!!polski!!!!Outback!!

!!!!!!!!Wyjątkowy!!weekend!!dla!!par:!!!

!!!!!!!!mąż!–!żona!!i!!rodzic!–!dziecko.!!!

!! !!!!!!!!Trudno! opisać! w! kilku! słowaO

ch,! czym! jest! "Outback".!Najkrócej!można!

tak:!unikalne!połączenie!aktywności!ruchoO

wych!z!dynamicznym!nauczaniem!na!bazie!

Pisma! Świętego,! dotykającym! fundamenO

talnych! kwestii! życia! i! rodzinnych! relacji.!

Wszystko! to!w! ustronnym!miejscu,! z! dala!

od! rutyny! codziennego! życia.! Dla! wielu!

uczestników! pobyt! na! weekendzie! w!

Ośrodku! H2O! w! Kiczycach! był! niecodzienO

nym!przeżyciem,!odświeżającym,! uwalniaO

jącym! i! uzdrawiającym.!Stał! się! przełomoO

wy!dla!rodzinnych!relacji.!I!taki!właśnie!jest!

cel! Outbacku,! by! przyjeżdżające! pary!moO

gły! upiększyć,! poprawić! albo! odbudować!

relacje.! My! sami! najpierw! musieliśmy! to!

przejść! (w!USA),! żeby!potem!móc!włączyć!

się! w! konkretną! służbę.! Było! to! dla! nas!

wielkie,!ubogacające!przeżycie.!Weekendy!

Outback!będą!odbywać!się!2! razy!w!roku:!

wiosną! i! jesienią.!Najbliższy! termin:! 20O22!

września! 2013.! Jeżeli! chcesz! więcej! wieO

dzieć! o! OutbackOu! lub! chciałbyś! uczestO

niczyć! w! weekendzie! wejdź! na! stronę:!

www.outbackpolska.pl!

Gdańsk:!Krótkie,!Ciekawe,!
Skuteczne,!czyli!poznajemy!

i!przygotowujemy!sami!

różne!lekcje!poglądowe.!!

Inicjatywa*Outback*okazała*się*odpowie7*

dzią* na* nasze* modlitwy.* Gdy* 3.5* roku* temu* ewaluowaliśmy* naszą* służbę,* mieliśmy*

przekonanie,*że*mamy*pogłębić*zaangażowanie*się*w*pracę*z*rodzinami.*Czy*pamiętasz,*

że*Bóg*postawił*wówczas*na*naszej*drodze*słowa* Iz*43:19*„Oto* Ja*czynię* rzecz*nową:*

Już* się* rozwija,* czy* tego* nie* spostrzegacie?”* Gdy* zapoznano* nas* z* Outback’iem*

wiedzieliśmy,* że* to* jest* ta* „nowa* rzecz”.* Wypełnia* lukę,* którą* widzieliśmy* i* jest*

projektem,*w*którym*w*pełni*odnaleźliśmy*się,*doznając*wiele*radości.*Jedną*z*tajemnic*

sukcesu* Outback* jest* uruchomienie* mężczyzn* i* ich* pełne* zaangażowanie* w*

przywództwo*oraz*wszelkie*aspekty*związane*z* realizacją*projektu.*To* jest* to!* jedna*z*

tych*„nowych*rzeczy”*jakie*Bóg*nam*obiecał.!

Przemyśl:! Dla! nauczycieli! –! „Atrakcyjny! nauczyciel”,! dla! małżeństw! o!

komunikowaniu! i! potędze!miłości,! dla! rodziców!o!walce! zagrożeniami,!

dla!wszystkich!O!"Kreacjonizm!kontra!ewolucja".!

!!!!

!

!

!

!

!

!

!

Stanowią! ! ! świetny! ! ! dodatek!

do! ! cyklu! ! lekcji! ! pod! ! tym!

samym!tytułem,!!które!!będzie!!

można!!!!za!!!darmo!!!pobrać!z!

naszej! strony! internetowej.!

ObejrzyjOPrzeczytajORozwiąż! –

tak!!można!!zareklamować!ten!

materiał.!

!!!!!Trwają! obecnie! intensywne!

prace!nad!przygotowaniem!do!

druku.! Módl! się! o! Natalię,!

która! jest! pomysłodawczynią! i!

wykonawcą! grafiki! do! całego!

projektu.!

(
OFERTA(WYDAWNICZA(EB!niebawem!poszerzy!się!o!

serię! pocztówkowych,! kolorowych! lekcji! dla! ! dzieci!!

pod! ! tytułem! „Przypowieści! Pana* Jezusa”.! Są! to!

krótkie,!ciekawe!i!angażujące!lekcje.!

Wrocław:!!na!!warsztatach!!dla!!nauczycieli!!połowa!
z!nich!to!mężczyźni.!Rzadkie!ale!pożądane!zjawisko.!

Świetni!ludzie.!Wszyscy!pokazali!na!zajęciach!i!w!rozO!

mowach,!!że!!nie!!są!!przypadkowymi!!ludźmi!!w!!tej!

służbie!!
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Dziękujemy!Ci!za!modlitwy.!Znaczą!one!dla!nas!bardzo!wiele,!bo!czeka!nas!wiele!odpo!O!

wiedzialnej!!pracy!!i!!spotkań!!z!!zupełnie!nowymi!ludźmi.!!Chcielibyśmy!!usłużyć!!im!!jak!

najlepiej.! Dziękujemy!Ci! także! za! zainteresowanie! naszą! służbą.! Życzymy!Ci! lata! obfitującego!w! nowe!doświadczenia,!

błogosławione!chwile!i!koniecznie!dużo!potrzebnego!odpoczynku!!

Pozdrawiamy!serdecznie,!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Zbyszek!i!Nela!

!
!

!

!
!
!

Prosimy,(pamiętaj(w(modlitwach(o:(
Weekend!dla!rodziców!„Jak!prowadzić!dzieci!w!wierze?”!–!!Lanckorona,!14O16!czerwca!

Szkolenie!przygotowujące!do!pracy!z!dziećmi!–!Wisła!Kozińce,!22O27!czerwca!

Ogólnopolska!Konferencja!dla!Katechetów!–!!Warszawa,!23O25!sierpnia!

Przygotowanie!i!druk:!„Przypowieści!Pana!Jezusa”!–!czerwiec,!lipiec!!

Przygotowanie!i!druk:!„Biblijne!łamigłówki”!–!lipiec,!sierpień!!

Przygotowanie!lekcji!z!2!Księgi!Mojżeszowej!–!sierpień!

Przygotowanie!serii!wykładów!dla!rodziców!–!lipiec,!sierpień!

Wisła,(Ustroń,( Skoczów( i( Cieszyn.!W!maju!zakończyliśmy!comiesięczne!spotkania! szkoleniowe!z! nauczycielami! szkółek!

niedzielnych!(tzw.!Przygotowania!Szkółkowe).!W!tym!roku!szkolnym!w!pierwszym!semestrze!pracowaliśmy!nad!lekcjami!z!

1!Księgi!Mojżeszowej,!odkrywając!po!raz!kolejny!niesamowite!bogactwo!tej!księgi.!Drugi!semestr!poświęciliśmy!cyklowi!

„Spotkania!Pana!Jezusa!z!ludźmi”.!Od!września!chcemy!zgłębiać!2!księgę!Mojżeszową.!Czy!możesz!modlić!się!o!Nelę,!gdy!

będzie!pracować!w!sierpniu!nad!tymi!lekcjami?!

(

DOSTALI(SŁOWO(BOŻE!!!!!21!O!23!maja!daleko!od!Polski!miała!miejsce!wielka!uroczystość,!!dedykacja!Nowego!Testamentu!

dla! ludu! Seimat! zamieszkującego! wyspy! Ninigo! (Papua! Nowa! Gwinea).!Z! Beaty!

Woźnej! cała! Polska!może!być! dumna! i! dziękować! za! nią! Bogu.! Jej! determinacja!

dała! ludziom!dostęp!do! Słowa!Bożego.!10! lat! temu! język! seimat! nie!miał! formy!

pisanej,!dzisiaj!lud!Seimat!ma!Nowy!Testament!!!Jest!to!pierwsze!pisane!dzieło!w!

ich!języku.!Cieszymy!się,!że!delegacja!BSM,!którego!misjonarka!jest!Beata,!mogła!

być! świadkami! tego! niezwykłego! wydarzenia.! Zdjęcia! i! reportaż! z! całego!

wydarzenia!będą!wkrótce!dostępne!na!stronie!bsm.org.pl!

Dzień(misyjny(w(Gdańsku(zamiast!

! !!!!!!!!!!nas!!!z!!!ekipą!!!BSM!

!!!!!!!!!!pojechała!!prezentaO!

!!!!!!!!!!cja!!!Power!!!Point!

!!!!!!!!!!o!projekcie!Edukacji!

!!!!!!!!!!Bibijnej!!!

nas!

Małe(Idźcie!O!letni!numer!jest!

„pod!znakiem!węża”.!ZawieO!

ra!!opowiadanie!!z!!dreszczyO!

kiem!„W!paszczy!anakondy”,!

łamigłówki!z!wężem!w!główO!

nej!roli!i!kolorowankę!przedO!

stawiającą!!!kolejny!!lud!!nie!

posiadający!!Biblii!!w!!swoim!

języku.!

Przeczytaj( i( rozwiąż! –! to! dobra! propozycja! na! różne!
wakacyjne! okazje,! gdy! potrzebujesz! krótkiego! nauczania,!

połączonego! z! różnego! rodzaju! łamigłówkami.! Dzieci! w!

ciekawy! sposób! będą! poznawały! prawdy! biblijne.! Ściągnij!

materiały!z!http://www.eb.org.pl/pl/materialy/125.html!

Dzień(Rodzinny(w(Czeskim(Cieszynie(Zaczął!się!już!o!7.45!!nabożeństwami(
(najpierw!polskim,!później!czeskim)!na!których!usługiwał!Zbyszek,!a!potem!

oboje!służyliśmy!wykładami!!dla!!małżeństw.!!W!tym!!samym!!czasie!!dzieci!

miały!ciekawe!zajęcia.!Wspólny!obiad!i!grill!były!okazją!do!rozmów.!

Cieszyliśmy!się!bardzo,!że!mogliśmy!zrobić!coś!razem!z!naszym!przyjacielem,!

Marcinem.!!Jest!!pastorem!!tamtejszego!!zboru!!od!!kilku!!lat.!!Podziwialiśmy!

znakomitą!organizację!i!zaangażowanie!wielu!członków!zboru!!

Nela!i!Zbyszek!Kłapa!

Biblijne!Stowarzyszenie!Misyjne,!!!43O450!Ustroń,!skr.!poczt.!39!

!eOmail:!biuro@eb.org.pl!!!!!!tel.!33!854!43!11! www.eb.org.pl!

Dary!na!naszą!służbę!można!wpłacać!na!konto(ING(Bank(Śląski(o/Ustroń(
32(1050(1096(1000(0001(0178(4874((z!dopiskiem:(darowizna(na(cele(statutowe(–(Edukacja(Biblijna)(

(

„To* mój* mały* brat,* Samuel.*

Dziadzio*Zbyszek* i*babcia*Nela*

bardzo*nas*kochają.”*
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Wtorek!5!marca!

Wieczorem) przylatujemy) do) Mobile) (Alabama).) Poznajmy) naszych) gospodarzy) i) po) wypełnionej) rozmowami) kolacji,)
idziemy)spać.)
!

Środa!6!marca!

Wstajemy) o) 5.00,) żeby) dotrzeć) na) modlitewne) spotkanie) dla) mężczyzn.) Sala)
wypełniona)po)brzegi,) robi)wrażenie.)Co) tydzień)200)mężczyzn) różnych)profesji) i) z)
różnych) kościołów,) spotyka) się) na) krótkie) wspólne) uwielbianie) i) dzielenie) się)
świadectwami.) Potem) rozchodzą) się) do) kilkunastoosobowych) grup) na) studium)
Słowa.) Każdy) ma) szansę) zabrać) głos) i) podzielić) się) przemyśleniami.) Resztę) dnia)
wypełniają)nam)spotkania)z)różnymi)ludźmi)powiązanymi)z)projektem)Outback.)
!

Czwartek!7!marca!

Zwiedzamy)przepiękną)Dauphin)Island)nad)Zatoką)Meksykańską.)Zbyszek)pływa)w)morzu,)choć)temperatura)powietrza)
nie) przekracza) 10) stopni) C) i) reszta) towarzystwa) skwapliwie) okrywa) się) kurtkami.) Wieczorem) bierzemy) udział) w)
spotkaniu)modlitewnym)osób)zaangażowanych)w)Outback.)
!

Piątek!8!marca!

9.00) –) jedziemy) na) miejsce) OutbackXu.) Obserwujemy) przygotowania,) pomagamy.)
Dziesiątki)wolontariuszy,) od)nastolatków)po) zaawansowanych)wiekiem)emerytów,) uwija)
się)po)terenie)obozu.)Każdy)dokładnie)wie,)co)ma)robić.)
12.00)–)modlimy)się)o)każde)miejsce,)namioty,)domki,)o)każdą)służbę,)każdego)uczestnika.)
15.00)–)zjeżdżają)pierwsi)uczestnicy.)Od)tego)momentu)my)też)stajemy)się)uczestnikami.))
)

Piątek,!Sobota,!Niedziela!8<10!marca:)Outback)
Outback?)Czyli) zacisze) albo)odludzie?) Trudno)przetłumaczyć) to) na) nasz) język.) Zresztą)
równie) trudno) w) paru) zdaniach) opisać) chwile,) jakie) spędziliśmy) podczas) weekendu)
Outback)w)Mobile.)Mogliśmy)na)własnej)skórze)przekonać)się,)że)Outback)to)unikalne)
wydarzenie.) Mamy) przekonanie,) że) idea) organizowania) takiego) weekendu) powstała)
pod)natchnieniem)Ducha)Świętego.)Niesamowite)przeżycie)–)odświeżające,)uwalniające)
i) uzdrawiające.) Wciągające) zajęcia) (przebiegają) w) 2) ścieżkach:) mąż–żona) i) rodzic–
dziecko))od)wczesnego)rana)do)późnego)wieczora.)Unikalne)połączenie)aktywności)ruchowych)ze)zwięzłym)nauczaniem,)
dotykającym)fundamentalnych)kwestii) życia) i) rodzinnych)relacji,)na)bazie)Pisma)Świętego)–) to)połowa)sukcesu.)Druga)
połowa)–) to)sposób)prowadzenia)całego)wydarzenia,)oparty)na)służeniu,)które) leży)u)podstaw)
prawdziwego)chrześcijaństwa.)Armia)wolontariuszy,)reprezentujących)różne)profesje)od)lekarzy,)
sprzedawców,) prawników,) naukowców,) nauczycieli,) uwijała) się) jak) mrówki,) wdzięcznie) i) z)
radością)usługując)uczestnikom)imprezy.)Nikt)nie)patrzył)na)nikogo)z)góry,)a)harmonia)rodzących)
się) relacji) między) wszystkimi) zdumiewała) nas) coraz) bardziej) z) godziny) na) godzinę.) Uleczone)
zranienia,)odnowione)relacje,)przełamywane)bariery)i)kompleksy,)różne)życiowe)decyzje)okazały)
się)błogosławionym)żniwem)weekendu)dla)wielu)osób.)Dla)nas)samych)cenne)było)oderwanie)się)od)zgiełku)cywilizacji,)
bo)Bóg)mógł)do)nas)mówić)wyraźniej)niż)zwykle.)I)to)wszystko)w)dwa)dni?)Nie)wierzysz?)Przyjedź)i)zobacz!)Celowo)nie)
opisujemy)tego,)co)działo)się)w)piątek,)sobotę)i)niedzielę.)Nie)chcemy)psuć)niespodzianki)tym,)którzy)będą)chcieli)wziąć)
udział)w)polskim)Outbacku.))
!

Poniedziałek!11!marca!

Spotkanie) robocze) z) organizatorami) Outbacku.) Czas) na) podsumowanie,) pytania) i)
przemyślenia,)na)ile)jesteśmy)w)stanie)„przenieść”)całą)ideę)do)Polski.)
!

Wtorek!12!marca!

Wyruszamy)do)Evansville,)przez)4)stany:)Alabamę,)Tenesee,)Kentacky)i)Indianę.)12)godzin)w)
samochodzie) obfituje) w) przepiękne) widoki) i) ciekawe) doświadczenia) z) podróżowania) po)
USA,)które)różni)się)od)europejskich)zwyczajów.))
!

!

!

!



Środa!13!marca!

Długo) oczekiwane) spotkanie) z) przyjaciółmi:) Corky) i) Spencerem)Downs,) Doris) i) Hermanem)Bass,) z) którymi) znamy) się)
wiele)lat)oraz)Dorothy)i)Steven)Crewdson)(prowadzililiśmy)kiedyś)z)nimi)obóz).)Co)za)radość)znowu)widzieć)się!)
)
)
)
)
)
)
Czwartek!14!marca!

Wcześnie) rano)ruszamy)dalej)w)drogę)do)Cincinatti) (Ohio).)Nasz)cel:)
Muzeum) Kreacjonistyczne,) założone) przez) Kena) Hama.) Na) miejscu,)
już)po)kilku)chwilach)odkrywamy,)że)przed)nami)wielka)przygoda.)To)
nie) muzeum,) ale) ogromne) naukowe) centrum,) przygotowane)
niezwykle)profesjonalnie,)z)wielką)dbałością)o)szczegóły.)Do)wieczora)
chłoniemy,) co) tylko) się) da) i) układamy) plan) zwiedzania) na) następny)
dzień.))
)

Piątek!15!marca!!

Cały) dzień) spędzamy) w) muzeum.) Czytamy,) oglądamy) filmy) i) projekcje,) słuchamy) wykładów,)
robimy) zdjęcia) i) notatki.) Na) nowo) utwierdzamy) się) w) przekonaniu,) że) ) uznanie) za) prawdziwe)
pierwszych)rozdziałów)Księgi)Rodzaju) jest)kluczowe.)Stanowi) fundament)wiary)chrześcijanina.)To)
co)widzieliśmy)i)słyszeliśmy)chcemy)wykorzystać)w)Polsce,)podczas)spotkań)z)młodymi)i)starszymi,)
gdy)przedstawiamy)temat)„Kreacjonizm)czy)ewolucja”.)
!

Sobota!16!marca!!

Naładowani)wiedzą,)wyruszamy) z)powrotem)do)Evansville.) Po)drodze) zwiedzamy)park)
narodowy) Husier) i) malownicze) jezioro) Patoka.) Wieczorem) uczestniczymy) w)
nabożeństwie) (ile)miłych)wspomnień)ogarnęło)nas,) gdy)weszliśmy)do)olbrzymiej) sali)) i)
…dowiadujemy) się,) że) w) niedzielę) będziemy) usługiwać) na) kilku) spotkaniach.) Siadamy)
więc)do)przygotowań,)które)zabierają)nam)sporą)część)nocy.))
)

Niedziela!17!marca!

Pierwsze)spotkanie)jest)o)8.00,)ostatnie)kończymy)około)17.00.)Bierzemy)też)udział)w)nabożeństwie.)Co)za)okazja,)żeby)
spotkać)wielu)przyjaciół,)z)którymi)przez)lata)dzielimy)wspólną)służbę)i)wizję.)Powitaniom)i)rozmowom)nie)ma)końca.)

)

!

!

!

!

!

!
!

Poniedziałek!18!marca!

Dalszy)ciąg)spotkań)z)dawno)niewidzianymi)przyjaciółmi)i)ich)rodzinami.)Wspominamy,)dyskutujemy,)planujemy.)Ciężko)
będzie)się)rozstać!)
)

Wtorek,!Środa!19<20!marca!

Wyruszamy)w)długą,)powrotną)drogę)na)południe.))Zwiedzamy)kolejny,)wręcz)bajkowy)park)
narodowy.)Nie)możemy)nasycić)się)pięknem)Bożego)stworzenia.)Omija)nas)tornado,)które,)
niszcząc) domy) i) zabijając) kilka) osób,)mocno) dało) się)we) znaki)mieszkańcom) Jasper,) gdzie)
zjechaliśmy)kilkanaście)godzin)później)na)nocleg.))
)

Czwartek!21!marca!!

Spędzamy) w) Mobile) z) naszymi) Outbackowymi) animatorami.) Jest) okazja,) żeby) porozmawiać) o) ich) doświadczeniach.)
Pytamy)o)rady,)dyskutujemy,)wymieniamy)się)spostrzeżeniami.)
)
Piątek!22!marca! ! !!!!!!!!!!Czas)lecieć)do)Polski.)
!

W)biurze)CEF)
z)Betty)Dickinson)

Dorothy)i)Steven)Herman)))i))))))))Doris)
Corky))i)))Spencer)

Po!wykładzie!

Prof.!Benton’a!


