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W 2017 roku zaczęliśmy 
modlić się zgodnie z wersetem 
z Ewangelii Łukasza 10,2, 
gdzie Pan Jezus mówi: 
„Żniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało. Proście 
więc Pana żniwa, aby wysłał 
robotników na żniwo swoje”. 

Była to prośba modlitewna 
naszego Mistrza. To On zachęcał 
do tego swoich ludzi, których 
powołał i wysłał na żniwo i którzy 
byli Mu posłuszni. Czyni to nadal 
i dzisiaj. Spoglądamy wokoło 
i widzimy, jak wielkie jest żniwo, 
jak wiele dzieci nie słyszało 
jeszcze prostego przesłania 
Ewangelii. Nasze serca są tym 
poruszone, ale wiemy, że jest 
nas niewielu. Ta przeszkoda jest 
ogromna jak przepaść i wydaje 
się nie do pokonania. Pan Bóg 
jednak daje nam rozwiązanie 
tego problemu. Nakazuje nam 
błagać Go, aby wysłał więcej 
pracowników na swoje żniwo. 
On jest w stanie wysłać nowych 
pracowników, którzy będą 
odpowiednio wyposażeni do 
służby (Duch Święty, wsparcie 

praktyczne). On czyni to w 
odpowiedzi na modlitwę. Dzięki 
Bogu za nowych pracowników, 
jakich powołuje w Polsce. Poniżej 
przedstawiamy Wam Piotra, który 
rozpoczyna w czerwcu 2021 roku 
okres praktyki ze Społecznością 
Ewangelizacji Dzieci w Polsce. 
Módlmy się o Boże kierownictwo 
dla Piotra i otwarte serce, aby 
przyjmował to, co Pan Bóg 
ma dla niego. Módlmy się też 
o wsparcie � nansowe, które 
pozwoli Piotrowi służyć w 
pełnym wymiarze czasu wśród 
polskich dzieci.

Mam na imię Piotrek. W tym 
roku ukończyłem 25 lat, a od 10 
lat jestem własnością Boga. Chcę 
podzielić się tym, w jaki sposób 
Pan mnie odnalazł oraz jak 
prowadzi mnie w życiu i służbie. 
 Zawsze byłem raczej 
cichym i nieśmiałym dzieckiem. 
Już od dzieciństwa mogłem 
słyszeć wiele o Bogu, a Biblia nie 
była mi obca. Mój tata zabierał 
mnie na Kluby Dobrej Nowiny, 
gdzie opowiadano historie 
biblijne i uczono wersetów z 
Bożego Słowa. Ja jednak nie 

„Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale 
robotników mało. 
Proście więc Pana 
żniwa, aby wysłał 
robotników na 
żniwo swoje”.

Ewangelia Łukasza 10,2

Łukasz Gruszczyński 
(Dyrektor CEF w Polsce)
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DUCH ŚWIĘTY

Grupa chłopców Piotrka Lewndowskiego na obozie w Ustce w 2020r. Piotrek i Natalia Lewandowscy



byłem tym zainteresowany. 
Nie chciałem oddać swojego 
życia Chrystusowi, ponieważ 
miałem zupełnie inne plany, 
które zamierzałem realizować. 
Pragnąłem żyć po swojemu, 
dopóki byłem młody.
 W 2011 roku pojechałem 
na obóz CEF do Murzasichle. 
Nie zrobiłem tego zbyt chętnie, 
jednak już podczas pierwszych 
dni upamiętałem się i z całego 
serca uwierzyłem Bogu, a On 
przebaczył moje grzechy. Od 
tego momentu to Jego plan 
jest realizowany w moim życiu i 
bardzo się z tego cieszę. 
 Zacząłem uczęszczać 
do Kościoła Ewangelicznych 
Chrześcijan w Pszczynie, a po 
roku zostałem ochrzczony. 
Niedługo później, wraz z 
przyjaciółmi, miałem okazję 
wziąć udział w obozie misyjnym, 
gdzie zrozumiałem, jak ważne 
jest głoszenie Ewangelii 
najmłodszym i jak można ją 
przedstawiać w zrozumiały dla 
nich sposób. To właśnie wtedy 
zaczęła się moja niesamowita 
podróż pełna możliwości 
służenia Bogu poprzez 
ewangelizację dzieci. Całe 
wakacje spędzałem na obozach 
i Klubach 5 Dni. W ten właśnie 
sposób poznałem Natalię, która 
w ubiegłym roku została moją 
żoną. 
W trakcie roku szkolnego 
służyłem na Klubach Dobrej 
Nowiny i szkółce niedzielnej 
w moim zborze. Bardzo cieszę 
się z każdej takiej możliwości. 
Jako cichy, nieśmiały chłopiec, 
który bał się odezwać, nawet 
sobie nie wyobrażałem, że 
Bóg będzie chciał mnie użyć 
do wspaniałego dzieła, jakim 
jest służba wśród dzieci. Aż 
dotąd On prowadził mnie krok 
po kroku. Chcę, aby Pan nadal 
realizował swój plan w życiu 
moim i mojej żony. Wspólnie 

dostrzegamy, że Bóg kieruje 
nas w stronę ewangelizacji 
dzieci, a my chcemy być Jemu 
posłuszni. Naszym kolejnym 
krokiem jest udział w szkoleniu 
dla liderów pracy z dziećmi, które 
rozpoczyna się 14 czerwca. Niech 
Bóg błogosławi ten czas.

Od dłuższego czasu, każdy z 
nas tęskni za normalnością. Nie 
jesteśmy w stanie planować 
działań długo falowych.  Każdy 
dzień jest niepewny czy będzie 
można zrealizować nasze 
plany. Snujemy się po domach 
i czujemy bez użyteczni. Jakoś 
dziwnie mamy dużo czasu. Jak 
go zagospodarować? Czy jest 
coś, co mogę zrobić, aby służyć 
Panu Bogu, kiedy nie mogę 
wyjść i działać na zewnątrz? 
Pewnie to jest dobry czas, aby się 
przygotować do służby. Dlatego 
w kwietniu zorganizowaliśmy 
szkolenie Skuteczne Nauczanie 
Dzieci. 

Grupa była mieszana, dorośli 
i młodzież uczyła się jak 
przeprowadzić rozmowę 
duszpasterską. W jaski sposób 
przygotować i przeprowadzić 
lekcję biblijną. Mogli ćwiczyć 
nauczanie i wybieranie 
odpowiedniego wersetu 
biblijnego. Studiowali nowe 
metody aktywizacji i ciekawe 

zajęcia z dziećmi. Kto wie może 
w te wakacje Pan Bóg da im 
możliwość służenia dzieciom 
spoza kościoła? Jednej na 
pewno. Monika jedzie razem ze 
mną na półkolonie do Zamościa. 
Nie mogę się doczekać, kiedy 
zobaczę ją w działaniu.

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI 
PRZEDSZKOLAKÓW
Przedszkolaki często są pomijane 
i lekceważone w kościołach. 
A przecież to one są przyszłością 
Kościoła! Służba pośród nich 
jest niesamowita i pełna 
niespodzianek.  Jak by wyglądało 
nasze życie, gdybyśmy mogli 
od najmłodszych lat uczyć się o 
Panu Bogu? Ile problemów 
i błędów moglibyśmy uniknąć 
w naszym życiu. A właściwie 
to w jaki sposób prowadzić 
nauczanie dla przedszkolaków? 
Czy one w ogóle są w stanie 
zapamiętać Słowo Boże? Przecież 
przedszkolaki tylko się bawią, 
biegają i krzyczą... Tak, to prawda, 
przedszkolaki maja dużo energii, 
ale i potencjału, aby poznawać 
Pana Boga. Rozwijają się szybko, 
często mają nieskoordynowane 

ruchy, są ufne, potrzebują miłości 
i akceptacji. 
I to właśnie można wykorzystać 
w ewangelizowaniu 
przedszkolaków. Aż 21 osób 
z czterech wspólnot lokalnych 
wzięło udział w warsztatach w 
Piasku, ucząc się, jak wykorzystać 
rozwój przedszkolaka w 
nauczaniu ich o Panu Bogu. 

Piotr Lewandowski
(Praktykant CEF)

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Szkolenie dla nauczycieli w Piasku



Edyta Wojcieska
(Misjonarka CEF na Mazowszu)

 

możliwość uczestniczenia w kilku 
inicjatywach mojego nowego 

kościoła i mogłam dzielić 
się świadectwem ze służby. 
W ostatnich dniach odbył 
się biwak skautowski, 
podczas którego mogłam 
służyć jako wychowawca 
i nauczyciel zastępu 

wędrowników (nastolatków), 
a także została zorganizowana 
konferencja dla dzieci pt. „W 
zasięgu Boga”. Podczas tych 
spotkań mogliśmy służyć ok. 
100 dzieciom i nastolatkom. 
Na biwaku podczas rozważania 
Słowa Bożego skupiliśmy się na 
tym, jak ważne jest wzrastanie 
chrześcijanina w poznawaniu 
Boga. Podczas konferencji 
dla dzieci skupiliśmy się na 
nadziei, jaką daje Jezus i na 
tym, że zostaliśmy posłani, aby 
tą nadzieją dzielić się z innymi. 
Wierzę, że dzieci i nastolatki 
wrócili do domu zbudowani i 

gotowi, by służyć! Módl się o 
Podkarpacie i rozwój służby w 
tym miejscu, gdyż wiele dzieci 
potrzebuje poznać Pana Jezusa. 
Jeśli Bóg pozwoli, to w lipcu 
2022 w Rzeszowie odbędzie się 
Festiwal LEGO – módl się o to 
wydarzenie organizowane we 
współpracy z CEF i KZ Emaus w 
Rzeszowie.

Danka Boroń
(Misjonarka CEF na Podkarpaciu)

Przez dwa dni poznawali 
metody, techniki i możliwości 
uczenia przedszkolaków. Sami 
przygotowali pomoce, które 
będą  mogli wykorzystać w 
służbie. Dowiedzieli się, jak 
utrzymać dyscyplinę i dynamikę 
zajęć. Myślę, że poznali i 
pokochali przedszkolaków. Te 21 
osób może zadbać o przyszłość 
Kościoła, i nie tylko. 

Rzeszów, duże ok. 200 tysięczne 
miasto, stolica Podkarpacia. 
To tutaj przeprowadziłam się 
końcem lutego i rozpoczęłam 
służbę jako pracownik terenowy 
na Podkarpaciu. Po 15 latach 
pracy w naszym centrum w 
Piasku nie jest mi łatwo odnaleźć 
się w nowej roli. 
Bóg jednak powoli otwiera 
nowe możliwości służby na 
tym terenie. W pierwszych 
miesiącach pobytu na 
podkarpackiej ziemi miałam 

SŁUŻBA NA PODKARPACIU

Szkolenie dla nauczycieli przedszkolaków  w Piasku

Grupa nastolatków podczas biwaku skautowskiego. Danusia z mężem nauczają.



 
Fundacja Społeczności 
Ewangelizacji Dzieci 

w Polsce

Ofi ary na służbę można 
wysyłać na adres:
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

 Przekaż 1% 
KRS: 0000178591

DZIĘKUJEMY
Jesteśmy pełni radości i chcemy podzielić się z Tobą 

dobrą nowiną!

Dzięki Twojej hojności zebraliśmy sumę potrzebną

na zakup jurt służących jako namioty dla dzieci i rodzin na 

odbywających się w Kirgistanie obozach chrześcijańskich. 

Ulan - nasz misjonarz w Kirgistanie 
dziękuje za wsparcie 
ewangelizacji dzieci.

Łukasz Gruszczyński wraz z zarządem CEF 

w Polsce.

ZA WSPARCIE DLA KIRGISTANU!
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NOWY CYKL LEKCJI DLA:
PRZEDSZKOLAKÓW

DZIECI SZKOLNYCH  5- 12 LAT

NASTOLATKÓW
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