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i to całkiem za darmo! Oczywiście 
to nie cud, ale wspaniała organiza-
cja jednego z pastorów. 
Łukasz i Ola Gruszczyńscy we 
współpracy z liderami trzech lo-
kalnych kościołów ewangelicznych 
koordynowali to dzieło! 
 Dziękujemy, że modliliście 
się za nas, gdy po raz pierwszy 
w Polsce prowadziliśmy spotkania 
z użyciem ćwierci miliona klocków. 
Szczególnie zachęciła nas bardzo 
dobra współpraca między przy-
wódcami i członkami lokalnych 
kościołów: Luterańskiego, Ewan-
gelicznych Chrześcijan i Wolnych 

Chrześcijan. Dzieci i rodzice mogli 
również otrzymać dwie książeczki 
ewangelizacyjne: Poznaj Króla! oraz 
Musisz to wiedzieć.
 Prosimy, abyście nadal mo-
dlili się o zbawienie chłopców 
i dziewcząt oraz ich rodziców 
w Pszczynie. Dziękujemy! Cenimy 
sobie Wasze modlitwy!

Bogdan Bassara
Wydział Multimediów 

Międzynarodowej Służby CEF

Wiosna/Lato 2018  Informator Społeczności Ewangelizacji Dzieci (CEF)

Ćwierć miliona 
klocków LEGO® 

w Pszczynie 
i Bielsku-Białej

Jesteśmy podekscytowani 

służbą wśród chłopców 

i dziewcząt. Każda chwila 

spędzona na szczególnym 

wydarzeniu „Buduj z nami!” 

z klocków LEGO® w Pszczynie 

sprawiała naszej rodzinie wiele 

radości...

W sobotę o 10:30 mieliśmy 
końcowe spotkanie. Zaproszeni 
zostali rodzice. Miasto zostało 
wybudowane, dzieci słuchały 
lekcji biblijnej każdego dnia 
tego tygodnia, nasz potężny Bóg 
działał i to Jemu zostawiamy 
owoce tej pracy. Zaproszenie do 
przyjęcia zbawienia było wyraź-
nie przedstawione! 
 Ponad 250 dzieci 
i przynajmniej 50 wolontariuszy 
uczestniczyło w naszym pro-
gramie. Mieliśmy wiele niespo-
dzianek, nawet 100 hot dogów 
zjawiło się nagle dla każdego 
uczestnika w Dniu Dziecka,



     Dla przedszkolaków 
 Program nauczania na regularnych spotkaniach dla dzieci w wieku 2-5 w roku szkolnym 2018/2019

Nowość

Dla nastolatków i młodzieży 
Program nauczania na regularnych spotkaniach dla nastolatków (11-15 lat ) w roku szkolnym 2018/2019

Lekcje te zostały napisane dla 11–15-latków. Mogą 
być także dostosowane do starszej grupy wiekowej. 
Istotną rzeczą jest, aby nie tylko nauczać młodzież 
doktryn, ale również wskazywać, jak zastosować 
je w życiu. Naszym zadaniem jest zachęcać 
nastolatków, aby do swojego codziennego życia 
wprowadzali to, czego się nauczyli.

Żołnierz Chrześcijański zawiera następujące 
tematy lekcji: Walka duchowa, Strategia wroga, 
Przyłączenie się do armii, Gotowi do walki, 
Wyposażenie (Pas, Pancerz, Buty, Tarcza, Hełm, 
Miecz, Modlitwa).
Cena podręcznika: 25 zł (dostępny od 
września 2018 roku).

Małe dzieci mogą poznać Boga 
przez Jego cuda (NOWOŚĆ!)
Kolejna część do wykorzystania z dziećmi przedszkolnymi (2–5 lat). Zawiera wszystkie 
informacje i pomoce, jakich będziesz potrzebować, aby uczyć swoją grupę. 
Seria zawiera następujące lekcje biblijne: Jezus uzdrawia sparaliżowanego człowieka, 
Jezus uzdrawia niewidomego Bartymeusza, Jezus ucisza burzę, Jezus karmi wielu 
ludzi, Jezus przywraca życie córce Jairosa, Jezus przywraca życie Łazarzowi.

Dlaczego uczymy małe dzieci? 
Bez względu na to, czy jesteś nauczycielem od niedawna, czy uczysz od wielu lat, 
to postanowiłeś zainwestować swój czas w jedną z najbardziej owocnych służb: 
nauczanie małych dzieci. Według specjalistów pierwsze pięć czy sześć lat życia 
dziecka to najbardziej wrażliwy, chłonny i kluczowy okres rozwojowy. Te lata, 
w których rozwija ono swoją chęć uczenia się, kreatywność  i zdolność 
tworzenia, wpływają na całe jego dalsze uczenie się. Jeżeli połowa rozwoju 
intelektualnego przypada na pięć pierwszych lat życia, to uczenie małych 
dzieci Biblii stwarza możliwość położenia bardzo ważnych duchowych 
i intelektualnych podstaw.
Cena zestawu z ilustracjami: 30 zł.
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Seria zawiera następujące lekcje biblijne: Jezus uzdrawia sparaliżowanego człowieka, 
Jezus uzdrawia niewidomego Bartymeusza, Jezus ucisza burzę, Jezus karmi wielu 
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Żołnierz chrześcijański

Lekcje te zostały napisane dla 11–15-latków. Mogą 
być także dostosowane do starszej grupy wiekowej. 
Istotną rzeczą jest, aby nie tylko nauczać młodzież 
doktryn, ale również wskazywać, jak zastosować 
je w życiu. Naszym zadaniem jest zachęcać 
nastolatków, aby do swojego codziennego życia 
wprowadzali to, czego się nauczyli.

Żołnierz Chrześcijański
tematy lekcji: Walka duchowa, Strategia wroga, 
Przyłączenie się do armii, Gotowi do walki, 
Wyposażenie (Pas, Pancerz, Buty, Tarcza, Hełm, 
Miecz, Modlitwa).
Cena podręcznika: 25 zł (dostępny od 
września 2018 roku).
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Dla nastolatków i młodzieży 
Program nauczania na regularnych spotkaniach dla nastolatków (11-15 lat ) w roku szkolnym 2018/2019

Zestaw pięciu lekcji z ilustracjami 
i kompletnym planem zajęć na 
spotkania dla dzieci (5–12 lat), 
które mają niewielką wiedzę 
biblijną. 
Przygotowany z myślą 
o kampaniach ewangelizacyj-
nych dla dzieci, spotkaniach w 
plenerze, Klubach 5 Dni itp. 
Nowy Przewodnik dla 
nauczyciela z dodatkowymi 
pomysłami na gry, prace 
ręczne, konkursy 
(dostępny od lipca 2018 
roku). 30 zł

Zestaw pięciu lekcji 
z ilustracjami dla dzieci 
(5–12 lat). 
Nowe główne prawdy 
nauczania: Bóg zawsze 
dotrzymuje swoich 

obietnic; Bóg panuje nad 
okolicznościami, nawet 
jeśli tego nie widać; Bóg 
jest zawsze ze swoim 
ludem; Bóg wszystko wie; 
Bóg zawsze realizuje swój 
doskonały plan. 

Nowy Przewodnik dla 
nauczyciela z dodatkowymi 
pomysłami na gry, prace 
ręczne, konkursy 

                          (dostępny od września 2018  
                                                                                   roku). 30 zł

Boża suwerenność. 
Życie Józefa (NOWOŚĆ!)

Nawróceni  (WZNOWIENIE!)

Dzielić się z radością (NOWOŚĆ!)
Zestaw sześciu lekcji z ilustracjami dla dzieci (5–12 lat). Lekcje te zostały przygotowane głównie po to, 
aby pomóc wierzącym dzieciom podobać się Bogu poprzez używanie ich talentów, pieniędzy i mądre 
wykorzystanie czasu. W niektórych lekcjach są również zastosowania dla dzieci niezbawionych. 
Nowy Przewodnik dla nauczyciela z dodatkowymi pomysłami na gry, prace ręczne, konkursy (dostępny 
od listopada 2018 roku). 30 zł
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aby pomóc wierzącym dzieciom podobać się Bogu poprzez używanie ich talentów, pieniędzy i mądre 
wykorzystanie czasu. W niektórych lekcjach są również zastosowania dla dzieci niezbawionych. 
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Biblia (WZNOWIENIE!)
Zestaw pięciu lekcji doktrynalnych dla dzieci (5–12 lat) o Biblii (w pełnym kolorze). Lekcje 
te pokazują, jak bardzo współczesne dzieci potrzebują Słowa Bożego. Odpowiedzialnością 
nauczycieli i rodziców jest przybliżenie dzieciom wiedzy o Biblii, a następnie jej treści. 
Nowy Przewodnik dla nauczyciela z dodatkowymi pomysłami na gry, prace ręczne, 
konkursy (dostępny od września 2018 roku). 30 zł

Jezus jest Bogiem mocy i chwały 
(NOWOŚĆ!)
Zestaw pięciu lekcji z ilustracjami dla dzieci (5–11 lat). Nowe tematy lekcji z życia Pana Jezusa Chrystusa.
Nowy Przewodnik dla nauczyciela z dodatkowymi pomysłami na gry, prace ręczne, konkursy (dostępny od 
grudnia 2018 roku). 30 zł
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Tylko1 zł

    Dla dzieci szkolnych
 Program nauczania na regularnych spotkaniach dla dzieci w wieku 5-12 w roku szkolnym 2018/2019

Każdy dzień z Panem Bogiem, tom 5 (NOWOŚĆ!)
Spędzanie czasu z Panem Bogiem to radość! Czy zechcesz pomóc dziecku, które Bóg postawi na twojej drodze, w czytaniu i rozważaniu Bożego 
Słowa codziennie? Tom 5 zawiera pasjonującą relację ostatnich dni Pana Jezusa spędzonych z ludźmi na ziemi, miały one dla nich wieczne 
znaczenie. Książka z rozważaniami dostępna w ofercie już od wakacji 2018 roku. Tylko 1 zł!
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W Wydawnictwie CEF PRESS 
możesz zamówić zestawy 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
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Może prowadzisz klub dla dzieci. Po 
pewnym czasie dzieci te dorastają. 
I co dalej? A może jesteś członkiem 
zboru, w którym nikt nie pracuje z 
nastolatkami. Widzisz, jak się bory-
kają ze swoimi problemami i niezro-
zumieniem. Co mogę zrobić? Może 
jesteś rodzicem nastolatka, który całe 
dnie spędza w internecie. Nie ma go 
w domu, a jeśli już jest, to i tak nie 
rozmawia z tobą albo się z tobą kłóci. 
I zadajesz sobie pytania: Co ja mogę 
zrobić dla swojego dziecka? Jak nawią-
zać z nim kontakt? Jak z nim rozma-
wiać o problemach i Panu Bogu?
 Na te pytania możesz znaleźć 
odpowiedź na szkoleniu Wyzwanie 
dla młodzieży. Jest to szkolenie poma-
gające poznać i zrozumieć nastolatka. 
Zobaczysz, z jakimi trudnościami 
i problemami stykają się nastolatki. 
Poznasz metody nauczania i wska-
zywania nastolatkowi drogi do Pana 
Boga. Dowiesz się wielu rzeczy na 
temat tego, jak praktycznie wspierać 
nastolatka w kryzysie. Poznać nasto-

latka to zrozumieć przemiany w nim 
zachodzące. Będziesz wiedzieć, jak 
spędzać z nim czas.
 W marcu i kwietniu mieliśmy 
okazję prowadzić szkolenie Wyzwanie 
dla młodzieży dla 11 uczestników. 
To był czas intensywnej nauki, pełen 
wielu nowych informacji i praktycz-
nych zajęć pozwalających zbliżyć się 
do nastolatka.
 Obecnie młodzi ludzie nie 
potra� ą sami radzić sobie z tym, co się 
dzieje wokół nich. Szybki rozwój me-
diów społecznościowych wymusza na 
nich bycie takim jak inni, często nie 
mają swojego zdania, bo bycie sobą 
kosztuje. Ale ty możesz być dla nich 
wsparciem, przyjacielem, który pomo-
że im przejść przez okres dojrzewania 
i wykorzystać ich potencjał w służbie 
dla Pana.

Co z tym nastolatkiem?!

Piasek

Edyta Wojcieska
Misjonarka Społeczności Ewangelizacji 

Dzieci w Polsce


