
 

 
 

 

 

Jesieo 2010 - Pomnażanie 
 

Szkolenia i jeszcze raz szkolenia – tak w skrócie możemy podsumowad mijający kwartał. W 
dalekich od Ustronia Żarach i bliższym Krakowie prowadziliśmy 
szkolenia kompleksowe, przygotowujące do pracy z dziedmi. W 
Terespolu (aż 550 km) i Krotoszynie (też daleko!) prowadziliśmy 
warsztaty dla nauczycieli Słowa Bożego. Jakże cieszymy się z 
nowych serc pobudzonych do służby wśród dzieci i z tych na 
nowo rozpalonych! 
 

Żyrardów, Skoczów, Terespol, My-
ślenice, Dąbrowa Górnicza, Wisła, Kro-
toszyn…  
Co łączy te miejsca? Rodzice, chcący coś 
zmienid w swoich rodzinach, tak, by ich 
życie lepiej wskazywało na Chrystusa. 
Oby Bóg to pragnienie pobłogosławił i 
posłużył się tym, co posialiśmy w Jego 
imieniu. 
 

Mieliśmy też sporo spotkao z młodymi ludźmi, których zachę-
caliśmy, by w życiu szli „pod prąd”, odważnie dzieląc się Ewange-
lią z rówieśnikami. 
 

To pomnażanie dotyczyło wszystkich pokoleo, a Pan był z nami. Dziękujmy za Jego łaskę i 
prowadzenie. Możesz obejrzed zdjęcia w galerii eb.org.pl 
 

Rok 2010 – rok nowych wyzwao 
Dla nas 

Czy pamiętasz słowa, jakie Pan Bóg podarował nam rok temu, gdy staliśmy w obliczu 
zmian? Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygo-
towuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu (Iz 43:19). Z napięciem i ciekawością wyglą-
daliśmy tego, co Bóg dla nas przygotował. Podsumowując 9 miesięcy naszej pracy w BSM ze 
zdumieniem widzimy, jak Bóg nas poprowadził. W najśmielszych marzeniach nie przypu-
szczaliśmy, że tak poszerzy naszą służbę. Stało się to we właściwym czasie, bo dom opusto-
szał i możemy bez szkody dla naszych dzieci spędzad wiele czasu poza nim, usługując innym.  

Bóg pozwolił nam: 
 dotrzed z poselstwem Bożego Słowa 

 do prawie 1000 polskich dzieci i wielu dzieci romskich na 
Ukrainie 

 do 2000 rodziców w kościołach i szkołach 
 przygotowad do pracy z dziedmi i nastolatkami ponad 200 
nauczycieli podczas szkoleo i warsztatów 
 wydad 2 podręczniki do systematycznego nauczania dzieci i 
nastolatków Biblii 

Czyż Bóg nie jest dobry? 
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Dla Ali 
Przejście w nową rzeczywistośd – wyjazd z domu na studia lingwistyczne. 
Znów Pan Bóg zatroszczył się o wszystko w najdrobniejszych szczegółach: 
przyjazny Uniwersytet, znakomicie położone mieszkanie, wierzące współ-
lokatorki, przejazdy do domu z przyjaciółmi i… filharmonia za rogiem. 
Spełniło się wielkie marzenie Ali, by mogła regularnie chodzid na koncerty 
muzyki klasycznej. 
 

Dla Jadzi 
Czwarty rok medycyny jest sam w sobie dużym 
wyzwaniem, ale 2010 rok Jadzia zapamięta z innego 
powodu. Chodzi o wydanie autorskiej płyty Jadzi - 
„Pozytywizm”. Wiele miesięcy pochłonęła jej praca 
z różnymi muzykami, nagrania w studio, wreszcie 
nadanie płycie ostatecznego szlifu. Produkt finalny 
jest ciekawy i jak na debiut, bardzo dobry. 
 

Dla Ewy i Piotra 
To był niezwykle pracowity rok dla Ewy, która pracując w szko-
le, równocześnie pisała pracę magisterską i pilotowała kilka 
związanych z nią projektów. Jednak w wypadku Ewy i Piotra nie 
to było największym wyzwaniem. Nowym, szczególnym wyzwa-
niem jest mały człowiek, którego na razie ze wzruszeniem 
oglądamy na monitorze USG. Maleostwo zamierza przywitad 
swoich rodziców i dziadków pod koniec grudnia. Póki co, przy-

szli rodzice przygotowują siebie i mieszkanie do nowej sytuacji.  
 

Styczeo, luty, marzec 2011 – trzy główne zamierzenia 
Zimowisko w Ustroniu i półkolonia w Wiśle-Malince – styczeo 
Szkolenie Kompleksowe w Ustroniu (biuro BSM) – styczeo, luty (4 zjazdy) 
Praca nad nowym programem na spotkania dla nastolatków „Ważne pytania” z 
dodatkiem multimedialnym - marzec 
 

Drogi Przyjacielu! 
Nie wiemy jakie wyzwania są przed Tobą, ale dziękując Bogu za 

Ciebie, powierzamy Mu także twoje drogi. Życzymy Ci, by radośd z 
narodzenia Zbawiciela towarzyszyła Ci w każdej sytuacji Nowego Roku. 
 

„... oto zwiastuję wam radośd wielką, która będzie udziałem 
wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel …” (Łuk.2:10-11) 
 
Dziękujemy, że towarzyszyłeś nam w służbie w tym roku wielu nowych wyzwao! 
Pozdrawiamy Cię serdecznie 
                  Nela i Zbyszek 

Nela i Zbyszek Kłapa 
Biblijne Stowarzyszenie Misyjne,   43-450 Ustroo, skr. poczt. 39 

 e-mail: biuro@eb.org.pl      tel. 33 854 43 11 
Dary na naszą służbę można wpłacad na konto ING Bank Śląski o/Ustroo 
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