
KURIER CEF
WOLONTARIUSZE CZY POBOROWI?

Nikt nie powinien Cię nigdy 
błagać i naciskać, abyś 
uczył w szkole niedzielnej, 
pracował z młodzieżą, 
oddał się sprawie 
Chrystusa, odwiedzał 
chorych, samotnych 
i znajdujących się  
w potrzebie bądź służył 
ludziom. To Ty powinieneś 
prosić o ten przywilej!

(...) działo się to dla Boga (...).  
Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas (...). 

2 Koryntian 5:13-14
 Bob Gass napisał w swoim rozważaniu: 
Bóg szuka wolontariuszy, a nie poborowych. Na 
początku wakacji zaczęły się Kluby 5 Dni i znów 
wychodziliśmy na ulice i place zabaw, aby głosić 
dzieciom Słowo. Mogliśmy spotkać w różnych 
miastach i wsiach wspaniałe osoby, dobrych liderów 
chrześcijańskich, dzieci wierzące i gorliwych 
młodych dorosłych, których oddanie Bogu było 
i nadal jest wielką zachętą. Nie będziemy ich teraz 
wymieniać z nazwiska, ale zastanowimy się nad 
tym, do kogo przyrównani są ci, którzy służą wśród 
dzieci. Czy można o nich powiedzieć wolontariusze 
czy może poborowi? Poborowi są motywowani 
przepisami prawa, wolontariusze są motywowani 
miłością.  
 Po ataku na Pearl Harbor wojskowe ośrodki 
rekrutacji w całej Ameryce pełne były chłopców 
zbyt młodych, aby walczyć, emerytów i nawet 
niewidomych. Pewien starzec powiedział oficerowi: 
To mój największy przywilej, że mogę umierać  
w obronie własnego kraju.  

 Dlaczego kobiety i mężczyźni byli zdolni 
do takich czynów? Obowiązek? Ich poświęcenie 
powodowane było wyższym celem. Byli przytłoczeni 
niebezpieczeństwem utraty wolności, rodziny  
i, być może, własnego życia.
 Nikt nie powinien Cię nigdy błagać  
i naciskać, abyś uczył w szkole niedzielnej, pracował 
z młodzieżą, oddał się sprawie Chrystusa, odwiedzał 
chorych, samotnych i znajdujących się w potrzebie 
bądź służył ludziom. To Ty powinieneś prosić o ten 
przywilej! Paweł powiedział: (...) działo się to dla 
Boga (...). Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas (...). 
Poświęcenie Chrystusowi jest jak podpisanie czeku 
in blanco i powiedzenie Jemu: Panie, wypełnij ten 
czek sumą, jaką zechcesz. Nie robisz Bogu przysługi, 
służąc Mu, to On uhonorował Cię w szczególny 
sposób przez to, że możesz Mu służyć. 
 Dziś zmierz to, co mógłbyś zrobić dla Pana 
tym, co rzeczywiście robisz. Mamy nadzieję,  
że czytając Kuriera, zobaczysz odpowiedzi  
na swoje modlitwy.  
 Niech Pan Cię błogosławi!

Łukasz i Aleksandra Gruszczyńscy
dyrektorzy krajowi Społeczności Ewangelizacji 
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Z Dobrą Nowiną przez 
Polskę! – Śląsk 2014

 Stójmy razem, bo w jedności siła to refren  
pieśni, którą pamiętamy z dzieciństwa, ze zboru. 
W minionych tygodniach razem z grupą 80 osób 
mogliśmy przekonać się o sile tej biblijnej prawdy. 
Misjonarze CEF, wolontariusze i przedstawiciele 
9 lokalnych zborów z Rybnika, Jastrzębia, 
Wodzisławia, Pszczyny, Tychów, Mikołowa i Żor 
spotkali się w jednym celu: by zanieść Ewangelię 
śląskim dzieciom. Po tym, jak podzieliliśmy się  
na zespoły robocze, ruszyliśmy do dzieła. 

 Pan Bóg wspaniale pobłogosławił ten czas 
piękną bezdeszczową pogodą, co zdecydowanie 
ułatwiało pracę. Nie obyło się, oczywiście, bez 
opozycji. Pojawiali się przeciwnicy na osiedlach, 
młodzi agresywni kibice czy niegrzeczne dzieci,  
ale czym byłaby ewangelizacja bez problemów?!:-) 

 Na spotkaniach mogliśmy gościć dzieci 
z różnych środowisk społecznych. Po jednym ze 
spotkań Paulina i Zuzia przyjęły Pana Jezusa jako 
swojego Zbawiciela. Mieliśmy okazję rozmawiać  
z nimi i zauważyliśmy, że dziewczęta podjęły tę 
decyzję świadomie. Już następnego dnia przyszły  
z Nowymi Testamentami, które otrzymały.  
W Biblii zaznaczyły już sporo wersetów i z radością 
dzieliły się tym, co przeczytały. Pan Bóg zbawił je 
i rozpoczął w nich Swoje dzieło! Modlimy się o nie  
i o każde inne dziecko, które słyszało Ewangelię  
na klubach prowadzonych w ramach akcji  
Z Dobrą Nowiną przez Polskę! – Śląsk 2014. 
 Obyśmy zawsze wykorzystywali możliwości, 
jakie daje nam Pan Bóg, idąc i głosząc razem 
Ewangelię każdemu dziecku w naszym kraju!

Spotkania ewangelizacyjne były 
prowadzone przez 2 tygodnie w 42 
różnych miejscach – łącznie odbyło się 
ich 210, ponad 800 dzieci mogło usłyszeć 
Ewangelię!

Tomasz i Monika Walica

Żory

Zakończenie Z Dobrą Nowiną przez Śląsk!
w Rybniku

Pszczyna

Wodzisław Śląski



Kluby 5 Dni w Jaworznie
Tak jest z moim Słowem, które wychodzi 
z moich ust: Nie wraca do mnie puste, 
lecz wykonuje moją wolę
i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. 

Izajasz 55:11

 Dzielimy się z Wami wieloma dowodami 
Bożej łaski w służbie. Bóg jest tak wielki i mogliśmy 
tego doświadczyć.
 Dzięki Bogu docieraliśmy przez Kluby 5 
Dni do prawie 100 dzieci (K5D to ewangelizacyjne 
spotkania z dziećmi, trwające godzinę 
i odbywające się przez 5 dni na placach zabaw, 
w parkach itp.). Dzieci z różnych środowisk, 
w różnym wieku czy z różnymi bagażami 
doświadczeń słuchały Ewangelii. 

Na przykład 8-letni chłopiec bał się usiąść na kocu 
z dziećmi prawdopodobnie z powodu krzywdy, jaką 
wyrządził mu tata, próbując popełnić samobójstwo 
na jego oczach, gdy ten miał 2 latka.
 Pewnego dnia padało tak mocno, 
że obawialiśmy się, że klub się nie odbędzie. 

Ku naszemu zaskoczeniu 4 dzieci czekało na 
nas, więc rozłożyliśmy płachtę i właśnie pod nią 
przeprowadziliśmy prawie cały program. Gdy 
nadszedł czas sprawdzania wierszy, zupełnie nowy 
chłopiec zgłosił się i wyrecytował bezbłędnie Dz. 
Ap. 16:31. W zaskoczeniu zapytaliśmy go: A skąd ty 
to znasz? Odpowiedział: Mój kolega nauczył mnie 
wczoraj! Jakże dzieci prosto, bez zahamowań dzielą 
się prawdami biblijnymi z rówieśnikami!
 Wtedy przypomniał nam się wiersz z Izaj. 
55:11, Słowa Boga, które siejemy, nie wracają puste, 
ale pełnią Jego wolę, często bez naszego udziału i bez 
naszej wiedzy, ale taki jest Boży plan. To nasz wielki 
przywilej głosić Jego Słowa pełne mocy. 

 Dziękujemy, że w tym sianiu możemy liczyć 
na Twoje modlitwy! Dziękujemy Bogu za wszystkich 
wolontariuszy, którzy brali udział w klubach. 
Wielu z nich chce przyjechać na kurs SND1, 
który organizujemy we wrześniu w Jaworznie. 
Prosimy, módlcie się o dzieci z Jaworzna.

Konrad i Dorota Płudowscy



S Z K O L E N I E
Społeczność Ewangelizacji Dzieci zaprasza na szkolenie

 dla nauczycieli, rodziców i katechetów:

Skuteczne Nauczanie Dzieci (SND) stopień 1.
Szkolenie to dopomoże Ci w ewangelizowaniu  

współczesnego pokolenia dzieci prosto, zrozumiale i biblijnie.
Miejsce szkolenia: Jaworzno. 

Całe szkolenie odbędzie się w 3 sesjach: 26-28 września, 10-12 października, 
18 października 2014.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września (liczba miejsc ograniczona!).

 NOWOŚĆ!!! Dostępna bezpłatnie*
 Co oznacza imię Jezus? Dlaczego Pan Jezus jest światłością świata?  
Jak być solą ziemi? Do szukania odpowiedzi  
w Bożym Słowie zachęci Twoje dziecko książka 
Każdy dzień z Panem Bogiem tom 2, przeznaczona 
głównie dla 6–10-latków.
 Spędzanie czasu z Panem Bogiem to radość! 
Czy zechcesz pomóc swojemu dziecku w czytaniu 
i rozważaniu Bożego Słowa codziennie?
 Książkę można zamawiać na stronie 
internetowej Wydawnictwa CEF Press: www.
cefpress.pl lub pod numerem telefonu: 32 210 52 
15. 

*Należy pokryć jedynie koszty przesyłki.

  
Fundacja Społeczności 
Ewangelizacji Dzieci 

w Polsce

ul. Dworcowa 18
43-211 Piasek
woj. śląskie

tel.: 0048 32  210 52 15
        nr konta: 47 1050  1315   

1000 0001 0144 6755

biuro@cefpolska.pl
www.cefpolska.pl

Wydawnictwo CEF Press
ul. Dworcowa 18

43-211 Piasek 
wydawnictwo@cefpress.pl

www.cefpress.pl

W Wydawnictwie CEF PRESS 
możesz zamówić zestaw lekcji 
do systematycznego nauczania 

dzieci prawd Bożych  
w Szkółkach Niedzielnych  

bądź w Klubach Dobrej Nowiny.
Materiały dostępne są 

na stronie internetowej:
www.cefpress.pl.

Strona internetowa dla dzieci:
www.klubodkrywcy.com

Korespondencyjny Klub 
Odkrywców

skrytka pocztowa 129
43-200 Pszczyna

Na rok szkolny 2014/2015 do systematycznego nauczania dzieci
Społeczność Ewangelizacji Dzieci proponuje następujące materiały:

    - Jaki jest Bóg? (5 lekcji)
    - Dawid cz. 1 (6 lekcji)
    - Dawid cz. 2 (6 lekcji)
    - Obiecany Zbawiciel (lekcja świąteczna)
    - Co jest dobre, co jest złe? (6 lekcji)
    - Joni Eareckson Tada (1 lekcja)
    - Kto usunie przeszkodę? (1 lekcja)
    - Zawsze prawdziwe (lekcja świąteczna) 
    - Pan Jezus Chrystus (5 lekcji)
    - Pierwsi chrześcijanie (6 lekcji)

 


