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Gdziekolwiek! jesteśmy!
przekonujemy! się,! że!
chrześcijańskie!małżeń=
stwa! nie! są! wolne! od!
problemów! i! wiele! z!

nich!potrzebuje!natychmiastowej!pomocy.!Niestety!wciąż!zbyt!mało!jest!małżeństw,!które!mogą!nieść!pomoc!parom!
przechodzącym!kryzys.!Nasze!próby!niesienia!im!pomocy!pochłaniają!wiele!czasu.!To!szczególny!temat!do!modlitw.!
!

WIEŚCI!
od!Zbyszka!i!Neli!

Zima!2013!

„Panie!(Dobrze(nam(tu(być,(rozbijmy(namioty…”!
Wiele!razy!chcieliśmy!tak!powiedzieć!w!czasie!
minionych!trzech!miesięcy.!

Terespol! –! niesamowita,! znana! nam! z! poprzednich!
spotkań!gościnność!gospodarzy!Basi!i!Mirka!Zabłockich,!
a! także! całej! ekipy! przygotowującej! posiłki! i! pomie=
szczenia,! wreszcie! gościnność! całego! terespolskiego!
zboru.! Dobrze! było! nam! i! 19! uczestnikom! szkolenia!
przygotowującego!do!pracy! z!dziećmi,! którzy! zjechali! z!
różnych!stron.!

Wisła! Czarne! –! pomysł! warsztatów! dla! nauczycieli!
Szkółek!Niedzielnych! zrodził! się!w! głowie!Ani,! liderki!
tamtejszej! Szkółki,! z! myślą! o! zachęcie! dla! swoich!
współpracowników.!Zaprosiła!też!nauczycieli!z!innych!
wiślańskich!dolin.!Przeżyliśmy!błogosławiony!czas! i!w!
efekcie! tego,! że! było!nam!dobrze,! zrodził! się! pomysł!
corocznych! takich! warsztatów! na! początek! roku!
szkolnego.!A!więc!zapraszamy!na!wrzesień!2014!!

Starogard!Gdański!–!pierwszy!zjazd!szkoleniowy!już!za!
nami.! Przebiegał! w! dużym! tempie! i! przemiłej!
atmosferze.!Świetna!orga=!
nizacja!!i!!gościnność!!gos=!
podarzy!!!sprawiła,!!!że!!!z!!
wielką!radością!oczekuje=!
my!kolejnego!spotkania!!
w!styczniu.!

Ustroń! –! 23! listopada! rozpoczęliśmy! kolejną! edycję!
Szkolenia!Kompleksowego,!przygotowującego!do!pracy!
z! dziećmi.! Organizujemy! je! co! roku! na! przełomie!
listopada! i! grudnia.! Jest! to! szkolenie! intensywne,!
warsztatowe,! wyposażające!w! narzędzia! potrzebne! do!
prowadzenia! zajęć! biblijnych! z! dziećmi.! Poprzednie!
szkolenia!pokazały,!że!ta!forma!bardzo!dobrze!sprawdza!
się.! Po! raz! kolejny! duża! liczba! chętnych! „zmusiła”! nas!
do!zmiany!miejsca!=!zamiast!biura!BSM,!zjazdy!mamy!w!
gościnnych! salach! Kościoła! Zielonoświątkowego! w!
Ustroniu! i! Ewangelickiego! w! Skoczowie.! Zaangażo=
waliśmy!!też!dodatkową!kadrę.!
Ela,!!Piotr!!i!!Ala!!stanowią!!nie=!
ocenioną!pomoc!!!Ela!pomaga!
nam!!na!!wszystkich!!!zjazdach.!
Jest!odpowiedzią!na!nasze!mo=!
dlitwy!!

…!było!na!konferencjach!dla!rodziców!i!małżeństw!

Cieszyn! –! z! przemiłą! grupą! słucha=
czy! odkrywaliśmy! dwie! cechy! mi=
łości,! tak! bardzo! potrzebne! w! na=
szych! małżeństwach:! cierpliwość! i!
dobrotliwość.!

Oświęcim! –! dobrze! było! spotkać! po! latach! wielu!
znajomych!i!poznać!nowych.!Wspólnie!zastanawialiśmy!
się,!jak!budować!silne!i!szczęśliwe!małżeństwo.!

Racibórz! –! trzy!dni! spędzone!w! tamtejszym!zborze! z!
młodzieżą! i! rodzicami,! wspólnota! z! przyjaciółmi,!
znajomymi! i!nieznajomymi,! !ciepło! i!gościnność!spra=
wiały,!że…!nic!tylko!„rozbić”!namiot.!Oby!takich!miejsc!
w!Polsce!było!więcej!!

Cisownica! –! rodzice! mogli! spokojnie! wysłuchać!
wykładu,! bo! dzieci! miały! ciekawe! zajęcia! prowadzone!
przez!niezawodnych!pracowników!szkółki!niedzielnej.!

Ela!
Piotr!

Ala!

…!było!na!szkoleniach!i!warsztatach!dla!nauczycieli!
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Wraz(z(końcem(roku,(tuż(przed(Świętami(Bożego(Narodzenia,(dziękujemy(Ci(za(towarzyszenie(nam(
w(służbie(dla(Pana!(Dziękujemy(Bogu(za(wszelkie(błogosławieństwa(i(za(Ciebie,(bo(jesteś(jednym(z(nich.(

Niechaj(radość(ze(zbawienia(i(żywa(społeczność(ze(Zbawicielem(będą(twoim(udziałem(
nie(tylko(w(chwilach(świątecznych(uniesień,(ale(także(przez(cały(Nowy(Rok!(

(

Wdzięczni,(Zbyszek(i(Nela(
!
!
!
!

…!było!na!spotkaniach!dla!kobiet!i!mężczyzn.!
W!Malince,!Czarnem!i!Jaworniku!Zbyszek!spotkał!się!z!
mężczyznami.!Obecni!panowie!reprezentowali!wszyst=
kie! pokolenia!! Nela! z! kolei! miała! okazję! dzielić! się!
wykładami! z! kobietami! w! Żorach,! Wiśle! Czarnem! i!
Cieszynie.!

…! jest! na! spotkaniach!modlitewnych!
w! każdy! wtorek,! w! biurze! BSM.! Co! kilka!
tygodni! modlimy! się! ze! wspaniałą! ekipą!
czeskiego!Wycliffe’a.!Na!ostatnim!spotkaniu!
(w! Czeskim! Cieszynie)! gościliśmy! dyrektora!
austriackiego!Wycliffe’a,!Wolfganga!Bindera.!

Statystycznie!rzecz!biorąc,!prowadziliśmy!3!razy!w!każdym!tygodniu!jakieś!wykłady,!warsztaty!czy!szkolenia!w!
różnych! miejscach! w! Polsce! i! zagranicą.! Możemy! naprawdę! dziękować! Bogu! za! wszystkie! bezpieczne!
przejazdy!i!przeloty,!a!także!za!wiele!możliwości!docierania!do!różnych!ludzi!z!biblijnym!nauczaniem,!służenia!
im! pomocą! czy! radą.! Bardzo! nas! cieszy!międzywyznaniowość! naszej! służby.! Kontakty! z! osobami! z! różnych!
kręgów!chrześcijańskich!niezwykle!nas!ubogacają.!

…!było!wszędzie!tam,!gdzie!Bóg!prowadził!nas!w!całym!mijającym!2013!roku!

…!będzie!modlić!się!razem!z!Tobą,!pamiętając!o!poniższych!intencjach!
Młodzież!w!szkołach!–!w!listopadzie!Zbyszek!miał!okazję!włączyć!się!
poprzez!prelekcje!do!projektu!„Exit!Tour”!realizowanego!w!szkołach!
w!Rybniku!i!Żorach.!Całość!przygotowana!była!z!wielkim!rozmachem.!
W!projekt!zaangażowali!się!różni!wykładowcy!i!!muzycy.!Módlmy!się,!
by! Bóg! trwale! poruszył! serca! ogromnej! rzeszy! uczniów! i! ich!
nauczycieli.!

Poradnictwo!małżeńskie!–!potrzebujemy!wiele!mądrości,!empatii,!rozeznania!i!cierpliwości,!gdy!stykamy!się!ze!
skomplikowanymi!sytuacjami,!z!ludzkiego!punku!widzenia!bez!wyjścia.!Potrzebujemy!także!Bożego!pokoju,!bo!
poznawanie!ludzkich!nieszczęść!obciąża.!

Zimowiska!dla!dzieci! i!nastolatków!–!w!styczniu!będziemy!nauczać!
na! dwóch! zimowiskach,! potrzebujemy! więc! mądrości! podczas!
przygotowywania! tematów,! a! potem! prowadzenia! Ducha,! gdy!
będziemy!służyć!młodym!słuchaczom.!

Praca! nad! nowymi! materiałami! –! przygotowujemy!do! druku! cykl! lekcji! z! życia!Mojżesza! oraz! program!na!
obozy!i!półkolonie!–!„Znaki!drogowe”.!Chcemy!zdążyć!przed!wakacjami,!a!przed!nami!jeszcze!wiele!pracy.!

Jadzia! skończyła! studia.! Dobry!
Bóg,! dla! którego! nie!ma! rzeczy!
niemożliwych! sprawił,! że!
wbrew! narzuconemu! z! góry!
przydziałowi!do!bardzo!odległej!
placówki,! pracuje! w! szpitalu!
blisko!swojego!domu.!
!

…!z!dziećmi!i!wnukami!
Noemi! i! Samuel! całej! rodzinie!
dają! wiele! radości.! Skype! spra=
wia,!że!jesteśmy!na!bieżąco!z!ich!
nowymi! odkryciami! i! figlami.! A!
kiedy! przyjeżdżają! do! Ustronia!
wywracają!nasz!porządek!do!gó=
ry!nogami,!ale!my!to!kochamy!!!!
!


