
„Staraj się usilnie  
o to, abyś mógł 
stanąć przed
Bogiem jako 

wypróbowany
i nienaganny 
pracownik,

który wykłada 
należycie

słowo prawdy.” 
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POMOC W EWANGELIZACJI DZIECI

KURS DLA 
PRZYWÓDCÓW  

PRACY  
 Z DZIEĆMI

Społeczność Ewangelizacji Dzieci istnieje, aby:

 EWANGELIZOWAĆ chłopców i dziewczęta.

 NAUCZAĆ ich Słowa Bożego.

 UGRUNTOWAĆ w lokalnych wspólnotach dla ich   
        duchowego wzrostu.  

   Wizja
 KAŻDE DZIECKO _ w 2017 roku więcej niż 20 mln 
dzieci usłyszało Ewangelię. Modlimy się, aby każde 
dziecko miało możliwość usłyszeć to zmieniające życie 
przesłanie przynajmniej raz w życiu.

 KAŻDY NARÓD _ służba CEF istnieje w co najmniej 
198 krajach. Modlimy się, aby silna służba była rozwinięta  
w każdym kraju na świecie.

 KAŻDEGO DNIA - naszą modlitwą jest, aby dzieci nie 
tylko usłyszały Dobrą Nowinę, ale aby kochały Pana  
i chciały spędzać z Nim każdy dzień.

Ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy o jak najszybsze 
nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych do Dyrektora CEF  
w Polsce. Przysłanie formularza nie gwarantuje udziału w kursie.

Przy zapytaniu o formularz zgłoszeniowy prosimy o wysłanie 
swojego świadectwa nawrócenia i oczekiwań wobec naszego 
szkolenia.

Świadectwa
„Otrzymałem od Boga powołanie do pracy z dziećmi, lecz Kurs 
dla Przywódców Pracy z Dziećmi pomógł mi wyostrzyć to 
powołanie i zmotywować mnie. Wyposażył mnie w metody, 
teorie i „narzędzia” do wykonywania tej pracy...”.

„Na kursie dla Przywódców uczyłem się rzeczy, które od zaraz 
zacząłem praktykować: Rób najlepiej to, co możesz i zostaw 
resztę Bogu!”

„Podczas kursów teologicznych uczyłem się wiele teorii, lecz 
tutaj nauczyłem się pójść dalej i wprowadziłem teorię  
w praktykę, aby mówić do dzieci na ich poziomie i aby 
angażować innych w służby z dziećmi”.

C E F

PRZYJĘCIA SPOŁECZNOŚĆ  EWANGELIZACJI DZIECI



WARUNKI PRZYJĘCIAPRZEDMIOTY KURSU

Kurs odbędzie się w Centrum szkoleniowym CEF w Rumunii: 
https://ameccef.com/centrul-de-instruire-training-centre

Podczas 12 tygodni szkolenia, każdego dnia od poniedziałku do 
piątku odbywać się będzie sześć 45-min. wykładów. 

Kurs obejmuje również tydzień praktycznych zajęć wśród 
dzieci pod okiem misjonarza CEF w Polsce. Studenci mają 
odpowiednią ilość czasu na osobiste studium i zlecone zadania.
Nauczyciele są dostępni, aby udzielić porady i konsultacji.

 Trzeba być nowonarodzonym chrześcijaninem i prowadzić      
         oddane życie chrześcijańskie.

 Trzeba wyrazić zgodę na deklarację doktrynalną CEF.

 Trzeba mieć dobre poznanie Biblii i doświadczenie 
         w ewangelizacji.

 Trzeba być czynnym w służbie wśród dzieci.

 Należy wykazywać zdolności przywódcze.

 Należy być gotowym na pokrycie kosztów szkolenia.

 Dla wierzących zainteresowanych 
         ewangelizowaniem dzieci i ich 
         duchowym wzrostem.

 Dla osób, które zostały powołane do służby w pełnym      
         wymiarze czasu ze Społecznością Ewangelizacji Dzieci.

 Dla misjonarzy lub kandydatów na misjonarzy                        
         zainteresowanych szerszym przygotowaniem do służby, 
         która obejmuje dzieci.

 Dla absolwentów Szkół Biblijnych, którzy pragną pogłębić    
        swoje przygotowanie do ewangelizacji dzieci.

„... aby człowiek Boży był doskonały, do 
wszelkiego dobrego dzieła przygotowany „ 
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INFORMACJE OGÓLNE

Więcej informacji:
Dyrektor CEF w Polsce bądź bezpośrednio: biuro@cefpolska.pl, 
www.cefeuropetraining.org, tel. 32 210 52 15

Dla kogo?

Pomogą ci przygotować się do ewangelizacji i nauczania dzieci, 
do budowania pełnej energii i entuzjazmu silnej służby wśród 
dzieci, angażowaniu i szkolenie innych do służby, dla własnego 
życia duchowego i nie tylko. Oto niektóre przedmioty kursu:

 Biblijne podstawy ewangelizacji dzieci

 Ewangelizacja współczesnych dzieci

 Pomoc lokalnej wspólnocie w docieraniu do dzieci

 Chrześcijańska psychologia rozwojowa dzieci 

 Nowe służby wśród dzieci

 Nauczanie dzieci lekcji biblijnej

 Problemy dzieci we współczesnym świecie

 Rozpoczynanie, wykonywanie i budowanie służby wśród   
                                   dzieci 
    Szkolenie dorosłych do służby z dziećmi
                                           Praca z nastolatkami


