
KURIER CEF
„Co zrobiliście z naszym synem?!” 

„

Co zrobiliście z naszym synem?!” – dopytywali się 
rodzice jedenastoletniego Dominika tydzień po pół-
kolonii, która odbyła się tego lata w Kościele Ewange-
licznych Chrześcijan w Zamościu. 

chłopiec poproszony o wykonanie domowych obo-
wiązków już się nie ociągał, przestał się kłócić, zaczął 
nawet ścielić łóżko, co wcześniej nie przychodziło 
mu łatwo.
 Od kogo, czego się zaczęło? Przede wszystkim 
od Bożego Słowa, które zachęca i zarazem nakazuje, 
by być gotowym do „głoszenia dobrej nowiny  
o pokoju” (cytat z Efezjan 6,15 w przekładzie EIB). 
Od kilku wierzących, którzy postanowili być wierni 
w przekazywaniu ewangelii następnemu pokoleniu  
i zaprosili na letnią katechezę dzieci z kościoła  
i z miasta. Od osób modlących się o tę służbę  
i wspierających ją finansowo. Od organizatorów pół-
kolonii, którzy zgodzili się przyjąć Dominika, cho-
ciaż lista uczestników była już sporządzona. 
 Wśród około siedemdziesięcioosobowej gru-
py dzieci znalazło się jedno, które otwarcie przyznało 
się do swoich grzechów, wyznało je i zwróciło się do 

Pana Jezusa o pomoc. Stało się Bożym wojownikiem, 
o którym uczyliśmy się z Listu do Efezjan 6,10-18  
i z przykładu setnika, Abrahama, Dawida, przyjaciół 
Daniela, wreszcie samego Pana Jezusa. Było warto!
 Zachęcam Cię do modlitwy o duchowy 
wzrost Dominika i wpływ jego zmienionego życia na 
rodziców. Chwała Bogu, który o swoim słowie mówi: 
„Nie wraca do Mnie próżno, lecz wykonuje to, czego 
pragnę, i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem” 
(Izajasz 55,11 w przekładzie EIB). A co z dziećmi  
z Twojego sąsiedztwa? Czy włożyłeś już buty ewange-
lii pokoju?  
                          Barbara Wardziak (wolontariusz CEF)  

Tata i mama nastolatka byli 
pod wrażeniem zmiany, jaka 
zaszła w sposobie bycia  
i zachowaniu ich syna...

Módl się o dzieci w Korei 
Północnej!

Czy masz już opaskę na rękę, która przypomina, aby 
modlić się o ten najbardziej zamknięty dla ewangelii 
kraj? Biblia mówi nam: „Wiele może usilna modlitwa 
sprawiedliwego” (Jak. 5,16b).

Czy wiesz, że 
- Korea Północna była centrum przebudzenia ducho-
wego w 1907 roku i nazywana Jerozolimą Wschodu. 
Stolica – Pjongjang było centrum chrześcijaństwa na 
cały region za sprawą działalności misyjnej. Misjo-
narze – Samuel Moffet i William Baird utworzyli tu 
Seminarium Biblijne, które przygotowywało kazno-
dziejów i miało wielki wpływ na rozwój edukacji  
w Korei. 

- Kim Il Sung (Kim Ir Sen) – przywódca Korei Pół-
nocnej w latach 1946 – 1994 wychował się  

Obóz w Zamościu



W Jego ślady - obóz CEF w Ustroniu Morskim

w wierzącej rodzinie chrześcijańskiej. Jego dziadek 
od strony mamy (Kang Don Wook) był starszym  
w kościele Hari. 

W tym czasie było około 2000 zborów i ponad 200 
tysięcy chrześcijan w tym kraju. Ojciec Kima – Kim 
Hueong Jik był studentem Seminarium Biblijnego  
w Pjongjangu i prawdopodobnie wierzącym chrze-
ścijaninem. Również Kim Il Sung uczęszczał do 
zboru regularnie do czasu ósmej klasy zanim dostał 
się pod wpływ komunistów.

- Ideologia Dżucze (dosłownie samodzielność) sfor-
mułowana przez przywódcę Korei Północnej – Kim 
Ir Sena jest zaliczana do jednej z dziesięciu najwięk-
szych religii świata z ilością 19 milionów wyznawców. 
W Pjonjangu znajduje się 170-metrowy monument 
wzniesiony na cześć tej ideologii oraz Kim Ir Sena 
– Wieża Idei Dżucze. Dżucze postrzegana jest jako 
religia – wymaga lojalności i wierności od każdego 
mieszkańca tego kraju i wpływa na każdy aspekt 
życia. Chrześcijanie mają nabożeństwa, a wyznawcy 
Dżucze spotkania dwa razy w tygodniu, a ponadto 
dziesięć zasad – tak jak w chrześcijaństwie, zamiast 
kościołów mają muzea ideologiczne (około 100tys.  
w całym kraju). Wszystkie te elementy wyciągnięte są 
z chrześcijaństwa. W Korei Północnej ludzie stwo-
rzeni są na obraz Kim Ir Sena, chrześcijański symbol 
krzyża zastąpiono podobieństwami Kim Ir Sena  
i jego syna oraz wnuka. Dżucze jest skoncentrowana 
na oddawaniu czci rodzinie Kima. 

 

Jak wakacje, to tylko  
w Ustroniu Morskim...
W dniach 8-18 sierpnia miałam przywilej pomagać 
na obozie dziecięcym w Ustroniu Morskim. To był 
czas radości, zabawy, nauki, społeczności i wszystkie-
go co dobre, zarówno  dla dzieci jak i dorosłych. 

Pracy przy zorganizowaniu i poprowadzeniu takiego 
obozu jest wiele, zbyt wiele dla jednej osoby. Dlate-
go potrzebujemy siebie nawzajem, swoich talentów, 
umiejętności, sił fizycznych,  zaangażowania mo-
dlitewnego. No i oczywiście prowadzenia i ochrony 
Bożej.  
Myślę, że to wszystko pięknie zagrało. Osobiście bar-
dzo cieszyło mnie wiele rozmów duszpasterskich, na 
które dzieci przychodziły do dorosłych, wychowaw-
ców  i nauczycieli. Świadczy to o ich zaufaniu  
i szacunku, a to znaczy bardzo wiele. Dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu i wysiłkowi kadry nie było 
czasu na nudę. Dni wypełnione były nauką Bożego 
Słowa, zabawą, śpiewem, rozwijaniem zainteresowań 
na warsztatach plastycznych,  teatralnych, fotogra-
ficznych, tanecznych, sportowych i oczywiście odpo-
czynkiem  na plaży. 
Szkoda, że nie mogliście usłyszeć pełnego entuzja-
zmu śpiewu pieśni, która była przebojem na obozie 
pod hasłem: W Jego ślady - „Latarnią Tyś... świecisz  
w mych ciemnościach chcę za Tobą iść”.
Módlmy się, aby to pragnienie i entuzjazm trwał  
w tych dziecięcych sercach, rozwijał się i przyniósł 
trwały owoc w ich życiu. 

          Lila Groth  
 (członek zarządu CEF)

Letowisko
Welcome to Giddy Up Junction 2019! Właśnie te sło-
wa rozpoczęły 19 sierpnia tegoroczne amerykańsko-
-polskie półkolonie w Zborze w Piasku. Przez pięć 
dni 82 dzieci galopowało na Dziki Zachód, odkrywa-
jąc nowe terytoria. Przede wszystkim jednak podró-
żowaliśmy przez historie opisane w Dziejach Apo-
stolskich pokazujące, jak Ewangelia przedostawała 
się poza kolejne granice. Piotr, Filip, Paweł i Sylas to 
bohaterowie, którzy towarzyszyli nam w odkrywaniu 
miłości Bożej do różnych grup ludzi. Dzieci - chłop-
cy i dziewczyny - wyraźnie usłyszały Dobrą Nowinę 
w miłej atmosferze stworzonej przez Amerykanów 
oraz przez wielu braci i sióstr ze Zboru. Lekcje biblij-
ne, śpiew, gry, zabawy i smaczne posiłki wypełniały 

   (Na podstawie filmu: „Bible Route to North Korea”  
                                           –Voice of the Martyrs Korea).

 
 



pięciogodzinny program każdego dnia. Szczególnym 
błogosławieństwem była obecność 48 dzieci spoza 
Zboru. Ostatniego dnia, 23 sierpnia, Zbór odwiedziło 
wielu rodziców i opiekunów dzieci, by wziąć udział 
w uroczystym zakończeniu półkolonii. Również i na 
tym spotkaniu, w sali wypełnionej po brzegi, głoszo-
na była ewangelia. Dziękujemy Bogu za wszystkie 
osoby, które przekroczyły próg domu zborowego 
po raz pierwszy. Modlimy się,  aby zmieniająca moc 
ewangelii dotarła do tych rodzin z Piasku i okolic. 
Modlimy się, aby zasiane Słowo wydało owoc. 

Mój brat wszedł do domu z tajemniczą, czerwoną 
kopertą w ręce. Nie było na niej znaczka ani adresu, 
jedynie napis: „Dla Natalii Bojdoł”. Zajrzałam do 
koperty i zobaczyłam tam…1830 złotych! Ktoś wło-
żył je tam razem z karteczką, na której napisał: „Na 
służbę - wyjazd do Rumunii”. Pewna osoba anonimo-
wo postanowiła wesprzeć mój wyjazd na drugą część 
Instytutu Szkoleniowego dla liderów pracy z dziećmi, 
która rozpoczynała się 21 lipca tego roku. Wraz ze 
studentami z kilkunastu krajów uczyliśmy się wiele 
na temat zanoszenia ewangelii dzieciom tam, gdzie 
mieszkamy. Było wiele różnych przedmiotów, ale dla 
mnie najważniejsza była ewangelizacja dzieci wycho-
wanych w Kościele katolickim, gdyż to właśnie one 

stanowią większość dzieci w Polsce. Choć wydawało 
mi się, że wiem wiele na ten temat, dzięki szkoleniu 
mogłam spojrzeć na całą sprawę z szerszej perspekty-
wy, zrozumieć wszystko o wiele lepiej.

Zrozumiałam także, że nie powinniśmy podchodzić 
do mieszkańców naszego kraju z wrogością, ale z mi-
łością. Inną ważną dla mnie rzeczą podczas ostatnich 
tygodni było to, że mogłam poznać osoby dzielące 
tę samą pasję, ale pochodzące z różnych miejsc na 
ziemi. Usłyszałam wiele historii i świadectw nawró-
cenia. Często były one bardzo poruszające. Niemal 
każdy ze studentów wychował się w innym środowi-
sku i musiał zmagać się z innymi przeciwnościami na 
swojej drodze za Chrystusem. Te spotkania bardzo 
mnie ubogaciły i zrozumiałam, że naprawdę mam 
wiele powodów, by dziękować Bogu. Zachował mnie 
od tak wielu trudności!

Pan Bóg błogosławił mi w ostatnim miesiącu na 
wiele sposobów: dodał mi sił do nauki języka an-
gielskiego i posługiwania się nim na co dzień, dał 
mi zdrowie, przyprowadził mnie bezpiecznie na to 
miejsce oraz zaspokoił wiele, wiele innych potrzeb. 
Po powrocie do domu chciałabym wykorzystać tę 
zdobytą wiedzę jak najlepiej w dziele, do którego, jak 
wierzę, Pan Bóg mnie powołał.

                                               Bogdan Bassara
(dyrektor Departamentu Multimediów CEF)

Błogosławieństwo 
w skrzynce na listy Natalia Bojdoł (misjonarka CEF w Polsce)

(Misjonarze CEF w Polsce utrzymywani są z darowizn osób prywatnych i kościołów, 
dlatego prosimy cię, abyś rozważył z modlitwą możliwość regularnego wspierania ich. 
W celu zaspokojenia potrzeb związanych z utrzymaniem misjonarzy potrzebne jest 
dodatkowo 1000 zł na miesiąc. Z Bożą pomocą szukamy 10 osób gotowych wspierać to 
dzieło miesięcznie sumą 100 zł lub 20 osób wspierających nas sumą 50 zł miesięcznie. 
Niech Pan Bóg cię w tym błogosławi.)

Półkolonie amerykańsko-polskie w Piasku.

Kurs dla Przywódców Pracy wśród Dzieci w Rumunii 
lipiec-sierpień 2019



Nowy projekt „CHRISTMAS TOGETHER – ŚWIĘTA RAZEM” został stwo-
rzony z myślą o lokalnych kościołach, aby pomóc im w przygotowaniu świą-
tecznych spotkań ewangelizacyjnych dla dzieci spoza kościoła. Bywa, że święta 
Bożego Narodzenia to jedyny czas, kiedy serca ludzi są otwarte na słuchanie 
Bożego Słowa, więc dlaczego by tego nie wykorzystać? Zdarza się, że przygoto-
wując spotkanie świąteczne, tak bardzo skupiamy się na prezentach, że zapo-
minamy o Tym, który jest najważniejszy! W obecnych czasach święta są bardzo 
mocno skomercjalizowane, dlatego naszym zadaniem jest pokazać dzieciom 
i dorosłym prawdziwą wartość świąt Bożego Narodzenia. 

Jak Społeczność Ewangelizacji Dzieci może pomóc lokalnym kościołom?

- Poprzez warsztaty pt. „Jak zorganizować klub świąteczny?”, podczas których 
pokażemy kilka ciekawych pomysłów, jak najlepiej wykorzystać ten świąteczny 
czas. Jak zaprosić dzieci? Jak zintegrować je z dziećmi z kościoła? Jak nauczać 
lekcji biblijnej? Jakich gier i quizów użyć? Jakie prace ręczne przygotować? Jed-
nodniowe warsztaty pomogą wyposażyć lokalną wspólnotę w potrzebne narzę-
dzia do świątecznej ewangelizacji.

- Poprzez literaturę: możemy dostarczyć kościołom materiały do przeprowa-
dzenia lekcji biblijnej o narodzeniu Pana Jezusa w okazyjnych cenach oraz bez-
płatne traktaty ewangelizacyjne. Dla Kościołów, które zdecydują się przepro-
wadzić trzy spotkania tego typu,  będziemy mieli darmowy pakiet materiałów.
Jesteśmy gotowi przyjechać do twojego kościoła i zachęcić cię do wykorzysta-
nia świąt w jak najlepszy sposób! Niech dzieci spoza kościoła usłyszą i zobaczą, 
kto jest bohaterem tych świąt!

Możemy docierać do dzieci razem - spędźmy te ŚWIĘTA RAZEM. 

CHRISTMAS TOGETHER – ŚWIĘTA 
RAZEM

 
 Fundacja

Społeczności 
Ewangelizacji Dzieci 

w Polsce

ul. Dworcowa 18                 
43_211 Piasek

woj. śląskie
tel. 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 
www.cefpress.pl

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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