
Jest to międzynarodowa i międzywyznaniowa 
organizacja, której celem jest głoszenie 
Ewangelii dzieciom – zwłaszcza tym,   
do których trudno dotrzeć, nauczanie Bożego 
Słowa dzieci zbawionych, aby mogły duchowo 
wzrastać oraz wprowadzanie ich do biblijnie 
wierzących Zborów. 

Społeczność Ewangelizacji Dzieci działa w 
ponad 180 krajach na całym świecie. Naszym 
zadaniem jest pomóc Zborom i wierzącym 
w głoszeniu Bożego Słowa tysiącom dzieci 
każdego roku.

Co pastor mówi o CEF?   

„Od wielu lat twierdzę, że – poza Kościołem – 
Społeczność Ewangelizacji Dzieci jest jednym 
z najskuteczniejszych i najtańszych sposobów 
docierania do dzieci z Ewangelią”.                                 
dr Warren Wiersbe

Czym jest 
Społeczność 
Ewangelizacji 
Dzieci?

Jak CEF może pomóc ci             
w ewangelizowaniu dzieci  
w twoim sąsiedztwie?
Wskazówki od przygotowanych pracowników...
...aby pomóc ci rozwijać zajęcia biblijne dla dzieci  
z sąsiedztwa i wzmocnić istniejącą służbę wśród 
dzieci w twoim Zborze.

Skuteczne szkolenie...
...aby wyposażyć pracowników w każdym wieku  
do jasnego prezentowania Ewangelii i służby wśród 
dzieci. Wielu z nich po raz pierwszy przyprowadza 
kogoś do Chrystusa po ukończeniu szkolenia CEF.
Kursy Skuteczne Nauczanie Dzieci powstały,   
aby przygotować członków lokalnego Kościoła                 
do ewangelizowania i nauczania dzieci. Oferujemy 
również różnego rodzaju seminaria, a także specjalne 
szkolenie dla nastolatków i starszej młodzieży 
przygotowujące do służby ewangelizacyjnej latem.                                                                      

Możliwości ewangelizowania...
...aby zmienić rzeczywistość. Twój Zbór może 
przyłączyć się do dzieła niesienia Ewangelii dzieciom, 
do których trudno dotrzeć, poprzez prowadzenie 
zajęć biblijnych. Twoja służba latem może być 
wzmocniona przez organizowanie Klubów 5 Dni, 
Wakacyjnych Klubów Biblijnych i innych spotkań.  
W końcu, całe rodziny mogą usłyszeć Ewangelię   
i przyłączyć się do Zboru.

Wysokiej jakości materiały do nauczania...
...mogą być używane w Szkole Niedzielnej, 
w Klubach Dobrej Nowiny, na spotkaniach 
z dziećmi i w Wakacyjnych Klubach Biblijnych. 
Oferujemy szeroki wybór kolorowych zestawów 
ilustracji i lekcji biblijnych na tablicę fl anelową, historii 
misyjnych, traktatów dla dzieci i innych materiałów 
ewangelizacyjnych, wizualnych pieśni, książek i wiele 
innych pomocy.

„Podręczniki opracowane (...) przez CEF Press, ich 
przesłanie, konstrukcja, głębokie umocowanie   
w Słowie Bożym (...) trafi ają do serca dziecka   
i czynią je wrażliwe na Boga”.

Grażyna Dziadkowiec, nauczyciel dyplomowany

„Zgromadź lud… dzieci… 
aby usłyszeli i aby nauczyli 
się bojaźni Pana, Boga 
waszego, i pilnie spełniali 
wszystkie słowa tego zakonu”                                           
5 Mojż. 31:12

Jak CEF służy 
Kościołowi?

Nasz adres:
Społeczność Ewangelizacji Dzieci  
ul. Dworcowa 18          
43-211 Piasek      
tel. 32/210 52 15    
e-mail: biuro@cefpolska.pl   

strona misji: www.cefpolska.pl  
strona dla dzieci: www.klubodkrywcy.com 
strona dla kaznodziejów: www.proword.eu  
strona wydawnictwa: www.cefpress.pl



Praca wśród dzieci była i zawsze będzie ważna. 
Dlaczego zwłaszcza dzisiaj jest ona tak istotna?

Dzieci łatwo ulegają 
wpływom
Obecnie żyjemy w Europie w postchrześcijańskich 
czasach. Myślenie chrześcijańskie zostało 
zastąpione świeckim, szerzy się materializm. 
Filozofi a New Age zyskuje na znaczeniu. Nasze 
dzieci nauczane są astrologii i okultyzmu. Wiele 
dzieci w Europie nie ma możliwości słyszeć  
o Panu Jezusie Chrystusie i o tym, co dla nich 
zrobił. Nikt nie głosi im Ewangelii. Rodzice im 
tego nie przekazują, ponieważ sami nie znają 
ewangelizacyjnego przesłania Biblii. Bardzo często 
zabrania się głoszenia Ewangelii w szkołach. 
Naszym pierwszym i głównym zadaniem, jako 
Kościoła Chrystusa, jest przekazywanie Ewangelii 
dzieciom.                                                                    

Dzieci są niechciane
Dzisiaj dzieci są często niechciane 

w społeczeństwie. Są lekceważone 
i zaniedbywane we własnych 

rodzinach, a nawet stosuje się wobec 
nich przemoc fi zyczną i seksualną.    

Wiele dzieci cierpi na skutek przeżyć 
związanych z rozwodem rodziców. 
Wiele dzieci ma depresję, nie 
widzi sensu i celu życia. Kto 
powie tym dzieciom, kim jest 
Jezus Chrystus?

Dzieci są otwarte    
na  Ewangelię
Pan Jezus przykazał nam: „Zostawcie dzieci          
w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić   
do Mnie; albowiem do takich należy Królestwo 
Niebios” (Mat. 19:14). Pan Jezus uważał, 
że dzieci mogą do Niego przyjść. Wiedział,               
że zrozumieją Jego nauczanie.   
Mówił o zgubionej owcy: przez wieki dzieci 
nawracają się, kiedy zdają sobie sprawę,   
że również są takimi zgubionymi owieczkami.

Jezus Chrystus chce, abyśmy przyprowadzali 
dzieci do Niego. On jest jedynym, który może 
pocieszyć je w kłopotach życiowych.   
Możemy przyprowadzić dzieci do Pana Jezusa  
w dwojaki sposób: głosić Ewangelię ustami  

i jednocześnie pokazywać ją w codziennym życiu. 
Dziecko powinno widzieć Jezusa Chrystusa we 
mnie. To bardzo ważne, abyśmy – jako rodzice 
i pracownicy wśród dzieci – zarówno „żyli 
Chrystusem” w widoczny dla dzieci sposób,   
jak i mówili im o Nim. 

Zbawione dzieci  
potrzebują pomocy
Bardzo ważne jest również pomaganie 
zbawionym dzieciom we wzrastaniu   
i chodzeniu z Chrystusem. Chodzenie   
z Chrystusem jest codzienną duchową walką. 
To oznacza podążanie ścieżką posłuszeństwa 
i stawianie czoła przeciwnościom życia. 
Musimy pokazać dzieciom, jak mogą oprzeć 
się na Chrystusie. Dzisiejsze wierzące dzieci to 
jutrzejsi misjonarze, pastorzy i liderzy Kościoła. 
Jeśli jesteś matką, wychowujesz tych, 
którzy będą głosić Ewangelię następnym 
pokoleniom.  Przygotowujesz i kształtujesz 
polityków czy znanych przyszłych mówców.        


