
Komu kib icują  Twoje  dz ieci?

Jakie stać się może życie chłopca, którego brat zginął 
z rąk własnego ojca? Czy młody człowiek, który 
wie, że przez jego ojca życie wielu osób zostało 
doprowadzone do ruiny, nie zostanie wyrzutkiem  
i wrogiem społecznym? 
 Tak mogło być z Hiskiaszem, którego ojciec 
– król Achaz – „prostacko sprzeniewierzył się Panu”. 
Czytamy jednak, że ten młody król obejmujący 
władzę „czynił to, co prawe w oczach Pana”. Nie ma 
zbyt wielu wyjaśnień w Biblii na temat przyczyn 
posłuszeństwa Hiskiasza. Odczytuję dwie z nich. 
„Matka jego miała na imię Abijja, a była córką 
Zachariasza”. Prawdopodobnie matka Hiskiasza 
miała dobry wpływ na życie młodego władcy od 
najmłodszych lat. To był Boży wpływ, dlatego została 
wspomniana w Biblii we właściwym miejscu.  
Jej żarliwość dla Boga i rozmiłowanie w Jego 
przykazaniach miały tak ogromny wpływ na 
młodego chłopca, że nie poszedł on drogą swojego 
ojca. I to prawdopodobnie matka i ci, których ona 

dopuszczała do syna, zetknęli go z Bożą historią 
Dawida, „męża według serca Bożego”. Ten przykład 
był tak silny, że potem jako król „czynił on to, 
co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak 
czynił Dawid”. Mama pokazała chłopcu „Bożego 
zawodnika”, bohatera – Dawida – i miało to wpływ 
na całe jego życie, zmieniało cały kraj i dawało 
świadectwo Bożego działania każdemu, kto zechciał 
je poznać (II Kronik 29-32). 
 Dziś dzieci, niezależnie od tego, w jakiej 

znajdują się rodzinie i czego były świadkami  
w przeszłości, potrzebują, aby przedstawić im Bożych 
bohaterów – a najbardziej Tego, który wypełnił 
najlepiej Boży plan – Pana Jezusa Chrystusa. Kto jest 
bohaterem dla Twoich dzieci? Czy jest to piłkarz, 
sportowiec, biznesmen, a może Ty sam? Niezależnie 
od profesji bohatera niech będzie to osoba stawiająca 
Boga na pierwszym miejscu. Biblia jest pełna takich 
bohaterów. Czy opowiesz o nich dzieciom, które są 
wokół ciebie, na Twoim osiedlu, w Twoim mieście? 
Zapraszamy do wysłuchania relacji z Bożego 
działania – z tego, jak próbowaliśmy całym zespołem 
Społeczności Ewangelizacji Dzieci przedstawić Jezusa 
dzieciom w nowych i starych miejscach naszego 
kraju.
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MAZOWSZE _ Z Dobrą Nowiną przez Polskę! 
Minął rok, od kiedy w moim sercu pojawiło się 
pragnienie, aby w Warszawie przeprowadzić projekt 
„Z Dobrą Nowiną przez Polskę!”. To było dla mnie 
duże wyzwanie. Zaczęłam szukać zborów, które 
chciałyby wziąć udział w tej akcji ewangelizacyjnej. 
Udało się! Zgłosiły się cztery kościoły.  
 Stworzyliśmy 6 zespołów, które od 11 
do 15 lipca wyszły na ulice Warszawy, Grodziska 
Mazowieckiego i Błoni, aby głosić Ewangelię 
dzieciom. Na niektórych klubach pojawili się rodzice. 
Zarówno dzieci, jak i rodzice mogli słuchać historii 
o Panu Jezusie, Etiopczyku, Piotrze, Pawle 
i Szczepanie. Z zaciekawieniem słuchali, jak Pan 
Jezus może przemienić również ich życie. 
 Pan Bóg zmienił serce Zuzi, która 
postanowiła zaufać Panu Jezusowi. Radość ogarnęła 
moje serce! To wydarzenie poruszyło Alicję, która 
była w moim zespole: „Nie możemy pozostawić Zuzi 
samej teraz, kiedy zaufała Panu Jezusowi. Musimy 
coś zrobić”. Ala miała na myśli rozpoczęcie stałej 
służby wśród dzieci. 
 Kilka dni po zakończeniu projektu 
rozmawiałam przez telefon z Rafałem: 

„To niesamowite! Coś drgnęło w naszym kościele! 
To był niesamowity czas! Ten projekt zachęcił 
naszych zborowników. Pokazał im, że służba 
z dziećmi ma sens. Niektórzy mogli zobaczyć, 
że mogą się zaangażować i nadają się do tego, by 
rozpocząć stałą służbę z dziećmi”. 
 Przez pięć dni 217 dzieci było razem z nami. 
Może w przyszłym roku i Ty dołączysz do naszego 
zespołu?

                                                       

                                                                 
                                                                 

                                                                 
 Edyta Wojcieska

(Misjonarka CEF na Mazowszu)

SZKOLENIE Skuteczne Nauczanie Dzieci stopień 1
 Koniec czerwca i lipiec był okresem 
pracowitym dla 18 uczestniczek szkolenia 
w Zamościu i Krapkowicach. Niektóre z nich miały 
doświadczenie w pracy z dziećmi.
 W czerwcu pastor zaproponował mi szkolenie. 
Czy ja się nadaję? Zadawałam sobie pytania. Przecież 
niecałe dwa lata chodzę do zboru. Sama potrzebuję 
się jeszcze uczyć, a tu mam nauczać dzieci. W końcu 
podjęłam decyzję. Czemu nie?! Pójdę na to szkolenie, 
to okazja ku temu, abym się douczyła. Początkowo 
byłam przerażona. Nie potrafi łam tak szybko podawać 
wersetów i przykładów z Biblii jak inni. Im więcej się 
uczyłam, jak nauczać dzieci, tym bardziej czułam 
się zachęcona i widziałam potrzebę prowadzenia 
pracy z dziećmi. Teraz wiem, jak się przygotować 
do zajęć. Widziałam zmiany nie tylko we mnie, ale 
i w koleżance, która również skończyła to szkolenie. 
Sylwia otworzyła się na ludzi, pękła bariera i strach 
przy wystąpieniach. To szkolenie dodało jej pewności 
i wiedzy, jak pracować z dziećmi. (Ewa) 

Dla mnie to szkolenie było pożyteczne. Od kilku lat 
prowadzę szkółkę niedzielną, kluby dla dzieci 
i pomagam przy obozach. W czasie szkolenia 
wykryłam swoje błędy, zauważyłam, że są rzeczy, 

o których nie mówiłam dzieciom. Nauczyłam się 
prowadzić rozmowę duszpasterską z dziećmi 
i właściwie przygotowywać lekcję. 
To, czego się nauczyłam, chcę wykorzystać w służbie 
wśród dzieci. (Emila)
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ŚLĄSK _ Kluby 5 Dni

Tomek i Monika Walica
(Misjonarze CEF na Śląsku)

Kolejny rok, kolejne kluby, ta sama Ewangelia!
Jak co roku wraz z początkiem wakacji ruszyły 
Kluby 5 Dni na Śląsku. Jesteśmy wdzięczni Panu 
Bogu za piękną pogodę, ale i wspaniałą pomoc 
i zaangażowanie wszystkich wolontariuszy, 
współpracowników i zborów. 
 Podczas pierwszych dwóch tygodni wakacji 
kluby odbyły się w Jastrzębiu-Zdroju, Mikołowie, 
Łaziskach, Radlinie, a w kolejnych tygodniach 
odbędą się jeszcze w Tychach i okolicach. 
 Choć na spotkaniach widzimy wiele nowych 
twarzy, a otoczenie wciąż się zmienia, to wieść 
Ewangelii, którą mogą słyszeć dzieci, jest niezmienna 
– Bóg kocha każde z nich i jest gotów nadal zbawiać!

Od 4 do 8 lipca, czyli przez pięć kolejnych dni, 
mogliśmy z Jolą i Piotrem z lokalnego Zboru 
w Turku głosić dzieciom Ewangelię. Codziennie 
odbywały się dwa spotkania. 
 Pierwsze spotkanie zaczynaliśmy o godzinie 
1600 na jednym z nowszych osiedli w mieście. Nie 
tylko dzieci chętnie słuchały historii biblijnych, na 
spotkania przychodzili także rodzice i babcie dzieci. 
Było to dla nas wielką radością i zachętą, że nikt nie 
zabraniał dzieciom przychodzić do Jezusa. Nawet 
deszcz nie był przeszkodą, dzieci były każdego dnia 
chętne i gotowe na spotkanie.
 Następny klub był o 1800 w innej części 
miasta. Tam już każdy wiedział, co to jest Klub 
5 Dni. Od wielu lat dzieci z tego osiedla biorą 
udział w letnich spotkaniach. Wiele z tych dzieci 
to dziś dorośli ludzie, tym bardziej cieszymy się, że 
mogliśmy przez te lata głosić im Ewangelię. Jedne 
dzieci dorastają, inne się rodzą i rosnąc, potrzebują 
usłyszeć, kim jest Jezus. Tak było i tego roku. 
 Na spotkania przychodziło 30 dzieci, niektóre 
już znaliśmy, a niektóre były pierwszy raz. Bawiliśmy 
się, śpiewaliśmy i uczyliśmy się wersetów biblijnych, 

oczywiście – jak zawsze – była także historia biblijna.  
 Tradycyjnie na zakończenie klubów dzieci 
otrzymały drobne upominki i traktaty „Musisz to 
wiedzieć”. Było wiele radości i pytań o następne 
spotkania, ale z tym musimy zaczekać do następnego 
lata.
 Także w innych miastach są dzieci, którym 
trzeba zanieść Ewangelię. Dlatego już od 25 lipca aż 
do sierpnia będę, wraz z wolontariuszami, dzielić 
się Dobrą Nowiną o Jezusie w Sieradzu, Kaliszu 
(pierwszy raz) i Kole. Chcemy, by wiele dzieci 
miało możliwość choć raz w swoim życiu usłyszeć 
o nadziei, jaką mamy w Chrystusie. Przyłącz się do 
modlitwy o te miasta, w których będą odbywały się 
Kluby 5 Dni, za dzieci na klubach i za mnie, bym 
była gotowa wypełniać Boże poselstwo głoszenia 
Słowa Bożego dzieciom.

WIELKOPOLSKA _ Kluby 5 Dni

Katarzyna Ogrodowicz
(Misjonarka CEF w Wielkopolsce)
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Dziękujemy Bogu za obóz w Wiśle 
pod hasłem „10 przykazań”. Przez 
cały tydzień doświadczaliśmy Bożego 
działania, zarówno w pogodzie, 
bezpieczeństwie, programie 
duchowym, jak i w dzieciach, które  
z dnia na dzień się zmieniały.
 Dziękujemy Bogu, że dzieci 
chętnie uczyły się 10 przykazań. 
Wieczorami z zaciekawieniem 
słuchały historii misyjnej Corrie ten 
Boom i odpowiadały na pytania  
z konkursu misyjnego. Miały wielką 
radość, kiedy jechały ciuchcią do 
Leśnego Parku Niespodzianek, a tam 
poznawały – i nawet mogły dotknąć 
– leśne zwierzęta. Wiele radości miały 
na basenie, wycieczce w górach,  

w trakcie warsztatów i wspólnych 
zabaw. Wielką radością było dla 
nas to, że dzieci pytały, czy mogą 
przyjechać za rok.
 Dziękujemy Bogu za kadrę, 
jaką nam darował, wszyscy bardzo 
się poświęcali, co przekładało się na 
uśmiech na twarzach dzieci.
 Dziękujemy Bogu za osoby, 
które wsparły Wiktorię.  
Mogła pojechać na pierwszy w życiu 
obóz (i to chrześcijański!).
 Dziękujemy Wam za 
modlitwy, które były i będą zachętą 
dla naszej całej kadry, aby poświęcać 
się w służbie dzieciom.
     
 

Konrad i Dorota Płudowscy  
(Misjonarze CEF w Małopolsce)
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Rozdanie dyplomów Warsztaty plastyczne


