
TYCHY i okolice

„Albowiem nie wstydzę się Ewangelii 
Chrystusowej, jest ona bowiem 
mocą Bożą ku zbawieniu każdego...”
                               Rzym. 1:16
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Dobra Nowina przez 

POLSKĘ
Drodzy Przyjaciele!

  W ostatnich latach można zauważyć w Zborach tych ruchów minimalizuje wpływ Słowa Bożego na 
większe zainteresowanie dziećmi. To dobrze! W ciągu dzieci poprzez „duchowe doznania”, takie jak teatr, 
ostatnich 40 lat więcej chrześcijan, więcej Zborów, sztuka, drama, taniec itp. Czasem Imię Pana Jezusa 
więcej organizacji misyjnych poświęca swoją uwagę, jest tam wymieniane, ale Jego dzieło skutecznie 
swoją energię i środki na pracę z dziećmi niż pomijane, bo Biblia już nie jest używana. Wieść, jakiej 
kiedykolwiek w historii Kościoła chrześcijańskiego. potrzebują dzieci, to Ewangelia i to Ewangelia nie 
Mamy coraz więcej przygotowanych specjalistów rozwodniona rozrywką. Ewangelii nie da się bowiem 
prowadzących szkolenia i konferencje dotyczące niczym zastąpić. Apostoł Paweł wyznał: „Nie 
d z i e c i ,  m a m y  c o r a z  w i ę c e j  p u b l i k a c j i  wstydzę się Ewangelii Chrystusowej!” (Rzym. 
wykorzystujących wszelkie formy przekazu. Wiele 1:16).
z nich pomogło Kościołowi w służbie dzieciom,   „Wczoraj, to znaczy 6 sierpnia br., troje dzieci 
szczególnie takim, które nie miały szansy usłyszenia zginęło w pobliżu miejscowości Zalesiaki koło 
Ewangelii. Działoszyna (łódzkie) po tym, jak zostały porwane 
  Obserwujemy jednak także wiele wpływów na przez nurt Warty. Mimo reanimacji nie udało się ich 
dzieci ,  które jako chrześci janie  musimy uratować. Według policji Warta w tym miejscu jest 
zakwestionować, a nawet uznać za bluźniercze. Żadna dość szeroka. Dzieci zbytnio oddaliły się od brzegu”. 
bowiem aktywność nie zastąpi wpływu Słowa Stała się tragedia, szczególnie dla matki, która 
Bożego. Dzieci muszą nie tylko zobaczyć wierzących siedziała w pobliżu nad rzeką. 
ludzi, ale muszą od nich usłyszeć żywą i czytelną   Dzieje się tragedia, kiedy wokół nas giną duchowo 
Ewangelię. Nie wystarczy z nimi się bawić, uprawiać dzieci, a my je zabawiamy zamiast głosić im Pana 
sport czy dostarczać im wrażeń artystycznych. Ich Jezusa Chrystusa. Dostarczamy im rozrywki 
potrzeby są o wiele głębsze. Bardzo często, nawet i namiastki zamiast Słowa Bożego! W ten sposób 
w Zborach chrześcijańskich przemycane są wartości, przyczyniamy się do zguby tysięcy dzieci, które żyją 
których źródła trudno dopatrzeć się w Biblii. Powstały na brzegu i jakże często są porywane przez grzech. 
ruchy, które zamiast ogłaszać dzieciom możliwość I dzieje się to na naszych oczach. A Pan Jezus 
zbawienia w Panu Jezusie, importują pozabiblijne wyraźnie powiedział: „Tak też nie jest wolą Ojca 
treści i w ten sposób zamazują obraz Zbawiciela. waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych 
Niektóre z nich to na przykład „Ruch Wiary”, „Ruch małych” (Mat. 18:14). 
Znaków i Cudów”, „Teologia Władzy”, „Królestwo 

dr  Czesław BassaraTeraz”, „Reformacja Nowoapostolska” itd. Działanie 
Międzynarodowa Służba Nauczania Biblii (MSNB) 
www.proword.eu



DOBRA NOWINA PRZEZ POLSKĘ 

  Za nami Kluby 5 Dni w Tychach, Mikołowie i okolicach, czyli 
18 miejsc. Jesteśmy zbudowani i zachęceni tym, co Pan Bóg 
pozwolił nam robić i widzieć w tym tygodniu. Sześć 
zorganizowanych zespołów misyjnych pod kierownictwem 
liderów grup (Edyty, Kasi, Tomka i Moniki, Danusi, Basi, 
Łukasza i Oli z pomocnikami) ruszyło na place zabaw 
do dzieci i ich rodziców i dziadków. Pan Bóg błogosławił nas 
obficie, chronił i dawał wiele radości, kiedy zwiastowaliśmy 
Ewangelię. Jesteśmy wdzięczni Bogu za ludzi wierzących 
z Tychów i Mikołowa, którzy przygotowywali nam posiłki 
i noclegi, a także udostępniali nam samochody, dzięki którym 
mogliśmy dojeżdżać do 18 różnych miejsc, co dało nam 90 
spotkań z dziećmi. Dołączyła do nas również młodzież 
ze Zborów, która codziennie pomagała nam na klubach. 
Jesteśmy zbudowani ich zaangażowaniem i zapałem, jakie 
widzieliśmy w nich każdego dnia. Wychodzili również 
do młodzieży siedzącej na ławkach i składali świadectwa. Naszymi nieodłącznymi towarzyszami byli chrześcijanie 
z miejscowych Zborów, którzy codziennie jeździli z nami, rozdawali traktaty i Ewangelię wg Jana. Rozmawiali 
z rodzicami, dziadkami, młodzieżą. 

  Dziękujemy Bogu za około 250 dzieci (Tychy, Czułów, Bieruń Stary, Lędziny) i ok. 100 dzieci (Mikołów i Łaziska 
Górne), które usłyszały Ewangelię. A więc 350 dzieci uczęszczało regularnie na nasze kluby i codziennie słyszało Dobrą 
Nowinę. Wiele z nich powierzyło swoje życie Panu Jezusowi! 
  Podczas jednego z klubów w Bieruniu Ola rozmawiała z mamą, która była bardzo szczęśliwa, że mogła „spotkać ludzi, 
którzy z taką radością opowiadali o Panu Jezusie”. Kobieta mówiła też o swoim życiu i zadawała wiele pytań.
  Klaudia z Tychów to dziewczynka, która od niedawna mieszka w niebezpiecznej dzielnicy. Na początku była bardzo 
nieśmiała. Przyprowadzała dwie siostry i dopiero pod koniec klubów otworzyła się i zaczęła opowiadać o sytuacji 
w rodzinie i przeżyciach z dzieciństwa. Ma chore serce i przeszła niejedną operację. Kiedy się urodziła, lekarze nie dawali 
jej szans na przeżycie. Usłyszała Dobrą Nowinę i upewniła się, w jaki sposób może oddać swoje życie Panu Jezusowi. 
Powiedziała nam, że przyjęła Pana Jezusa do swojego serca. Utrzymujemy z nią kontakt. Proszę, módlcie się o nią. 
Mieszka w dzielnicy, w której wielu ludzi ma problemy z prawem. Dzieci przychodzące na kluby zabierały ze sobą 
młodsze rodzeństwo, którym się opiekowały. Często brudne, pokaleczone, samotne. 



  W Lędzinach codziennie witały nas dzieci, które z radością przychodziły na spotkania. Pierwszego dnia głosiliśmy Dobrą 
Nowinę nie tylko dzieciom, których było ponad 20, ale również ich rodzicom i dziadkom, którzy byli w oknach i siedzieli 
na ławkach, przysłuchując się nam. Po kilku dniach dziadek, który wcześniej obserwował nas z okna, wybrał się z wnuczką 
na klub i usłyszał całą lekcję o Zacheuszu. 
  Dziękujemy Wam za modlitwy o nas. Pan Bóg dał nam dobrą pogodę, przychylność władz, miłą atmosferę i gorliwość 
młodym ludziom. 
                                                                                                                                                       Łukasz i Ola Gruszczyńscy

  „Co za obóz, nigdy czegoś takiego nie widziałam!” - to słowa, 

które usłyszeliśmy po zakończeniu obozu w Ustce od kobiety, 

która wypoczywała w sąsiedztwie ośrodka wczasowego. Ta pani 

była pozytywnie zaskoczona tym, jak może wyglądać obóz 

dla dzieci i nastolatków. Wiemy, że tajemnicą różnicy, którą 

dostrzegają ludzie dookoła, jest Jezus Chrystus. To On nadaje 

sens naszemu życiu, podnosi również standardy w naszej służbie 

tak, że jest to widoczne na zewnątrz.

  Tegoroczny obóz rzeczywiście był szczególny. Pan Bóg dał nam 

piękną pogodę, wspaniałą, zaangażowaną kadrę, zapewnił 

bezpieczeństwo, darował czas dobrej zabawy i wypoczynku, 

a przede wszystkim dał nam oglądać owoce głoszonego Słowa. 

Cieszymy się, że na obozie mogły być również dzieci z Klubów 

Dobrej Nowiny i domów dziecka! Troje spośród uczestników 

obozu powierzyło swoje życie Panu Jezusowi. Ci, którzy byli już 

Jego dziećmi, mieli okazję, żeby zrobić kilka kroków naprzód 

w naśladowaniu swojego Zbawcy. 

MŁODZI ZNOWU W AKCJI
   Co roku, gdy w szkole dzwoni ostatni dzwonek, grupa młodych 

ludzi pakuje swoje walizki i rusza w drogę, by spotkać się 

w jednym miejscu i w określonym celu: aby ewangelizować 

dzieci! W tym roku również tak się stało. Pierwszego dnia 

wakacji rozpoczął się obóz misyjny w Jastrzębiu-Zdroju, 

na którym młodzież mogła przygotować się teoretycznie 

i praktycznie do służby, a przede wszystkim spędzić kilka dni, 

służąc dzieciom! Uczestnicy działali w czterech grupach i każda 

z nich prowadziła swój klub na innym osiedlu. Na spotkaniach 

w tym jednym tygodniu pojawiło się 125 dzieci, a to był dopiero 

początek! Wielką zachętą jest dla nas to, że większość 

uczestników obozu kontynuowała służbę w kolejnych tygodniach 

na klubach w Tychach, a następnie w swoich miastach! 

Módlmy się, aby dobry Bóg pobłogosławił zasiane Słowo i dodał 

wytrwałości tym dzieciom, które przyjęły zbawienie!

 Tomek i Monika Walica

CO ZA OBÓZ!
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CO ZA OBÓZ cd...

WRÓCIŁYŚMY DO RUMUNII...

  Z wielką radością usłyszeliśmy o decyzjach kilku chłopców z najstarszej grupy, 

którzy po rozmowie z wychowawcą doszli do wniosku, że kiedy wrócą 

do swoich Zborów, wezmą chrzest. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, 

że w naszym kraju nadal możliwe jest organizowanie obozów. Już teraz 

zapraszamy na przyszły obóz: 2-12 sierpnia 2014. Warto zanotować tę datę 

w kalendarzu!

    Tomek i Monika Walica

  Razem z Kasią, Wiktorią, Sandrą i Emmą wróciłyśmy do Rumunii na Kurs 
dla Przywódców. W zeszłym roku uczyłam się, jak prowadzić dzieci w poznawaniu 
Pana Jezusa. Miałam wiele przydatnych przedmiotów i zdobyłam umiejętności, 
które ułatwiają mi planowanie zajęć dla dzieci. Dziś już potrafię przygotować 
i przeprowadzić Kluby 5 Dni, Kluby Dobrej Nowiny i poprowadzić rozmowę 
duszpasterską. 
 Po Kursie dla Przywódców odbyłam praktykę, pod okiem lidera prowadziłam 
kluby dla dzieci, nabierając doświadczenia. Od listopada rozpoczęłam pracę 
w CEF, w ramach której sama zaczęłam prowadzić Kluby Dobrej Nowiny i inne 
spotkania dla dzieci.  
  Moja służba rozwija się, potrzebuję wsparcia przeszkolonych wolontariuszy. 
Właśnie temu jest poświęcona druga część szkolenia w Rumunii. Będę mogła się 
uczyć, jak prowadzić służbę i kierować zespołem współpracowników, a także jak 
wspierać moich wolontariuszy i lokalne kościoły. Będę też uczyć się, jak szukać 
wsparcia modlitewnego i finansowego. To dla mnie cenne wskazówki. 
  Mam swój zespół, który chciałabym powiększać. Dzięki temu więcej dzieci 
mogłoby poznawać Pana Jezusa. Jeśli chcesz pomóc mi w służbie, zapraszam Cię 
do skontaktowania się ze mną (  lub odwiedzenia 
facebooka, na którym zamieszczone są wieści z prowadzonej przeze mnie służby 
wśród dzieci. 

Edyta Wojcieska

edziawojcieska@wp.pl)
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