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Drodzy Przyjaciele!
Gdyby Pan Jezus nie opuścił nieba, żaden człowiek 
nie mógłby być zbawiony. Na tym polega głęboki 
sens Narodzenia Pańskiego. Niestety, nasze 
świąteczne zabieganie, powierzchowne tradycje 
i przyzwyczajenia czasem przesłaniają nam sposób 
rozumienia i przyjmowania tej wyjątkowej prawdy.
 Jakże często – my, ludzie – próbujemy Panu 
Bogu narzucić swoją własną koncepcję zbawienia. 
Stąd pytanie: „Gdyby Pan Jezus przyszedł dziś na 
świat, czy nie zburzyłby nam naszych świąt?”. Kiedy 
uprzytomnimy sobie, w jaki sposób Narodzenie 
Pańskie dokonało się w historii, zauważamy, że Bóg 
czasem burzy wszelkie ludzkie schematy, wskazując 
na istotę rzeczy. Istotą Narodzenia Pańskiego jest 
zbawienie, które Pan Jezus przyszedł wykonać. Józef, 
mąż Marii, usłyszał od anioła: „Urodzi ona Syna i 
dasz Mu na imię Jezus, On bowiem wybawi swój 
lud z jego grzechów” (Mat. 1,21). 
 Imię „Jezus” oznacza „Bóg zbawia”. To 
szczególne Imię jest rękojmią wierności Pana Boga 
wobec ludzi.Wspominamy Narodzenie Pańskie, 

bo bez Pana Jezusa pozostalibyśmy nadal w swoich 
grzechach. Ostatecznie, zostalibyśmy słusznie 
potępieni i to na całą wieczność! 
 Narodzenie Pana Jezusa całkowicie wpłynęło 
nie tylko na nasz rodzaj życia, ale i na całą naszą 
wieczność! W miejsce potępienia możemy teraz 
cieszyć się zbawieniem, którego nikt nam odebrać nie 
może! Zbawienie to największy dar, jakim Bóg mógł 
nas obdarzyć. Razem z apostołem Pawłem możemy 
modlić się tak: „Bogu niech będą dzięki za Jego 
niewysłowiony dar!” (2 Kor. 9,15).
 Narodzenie Pańskie jest nadzwyczajnym 
wydarzeniem w dziejach świata. Jest ono tak ważne, 
że jego data zastąpiła wszystkie dotychczasowe 
kalendarze. 2017 lat temu rozpoczęła się nowa era! 
Możemy nadal ogłaszać dzieciom, że dar zbawienia 
jest dla nich przygotowany!  
Zespół Społeczności Ewangelizacji Dzieci życzy Wam 
radosnych świąt Narodzenia Pańskiego oraz Bożej 
opieki w Nowym Roku 2017!

Czesław Bassara
Międzynarodowa Służba Nauczania Biblii

On posłał swojego Syna 
Wiemy, że zależy Wam na ewangelizacji naszego 
narodu. Może organizujecie Gwiazdkową 
Niespodziankę albo spotkanie adwentowe, 
albo chcecie wykorzystać czas świąteczny na 
ewangelizację indywidualną. 
 Ukazała się książeczka (64 strony, format 
A-6) autorstwa Czesława Bassary pt. On posłał 
swojego Syna, którą możecie posłużyć się zamiast 
świątecznej kartki pocztowej. Na pierwszej stronie 
znajdują się bowiem życzenia, do których podpisania 
zapraszamy. Natomiast na ostatniej stronie w 
specjalnie przygotowanym do tego miejscu możecie 
podać adres swój lub swojej bądź najbliższej 
społeczności chrześcijańskiej. 
 

Zachęcamy Was do zamówienia ponad 60 
egzemplarzy, bo wtedy zamiast 4,99 zł za jeden 
egzemplarz, zapłacicie tylko 1,99 zł. Jeśli zamówicie 

od 20 do 59 egzemplarzy, 
wtedy zapłacicie 2,99 
zł za jeden egzemplarz. 
Zamówienia możecie składać 
listownie: 
DK Team ul. Paderewskiego 4 
43-211 Piasek, 
telefonicznie: 693 550 997, 
internetowo: 
http://sklep.dkteam.pl/ albo 
mailowo: biuro@dkteam.pl. 
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Nauczyciel lekcji biblijnej niejednokrotnie może 
dać z siebie wszystko, poprowadzić lekcję z pełnym 
zaangażowaniem, a jednak nie osiągnąć celu, jaki 
zamierzył. 
 Dlaczego? Dzieje się tak wtedy, kiedy nie 
zaangażujemy dzieci w proces nauczania. Uczenie się 
to myślenie, wnioskowanie, przeżywanie, działanie, 
a nie bierne słuchanie. Dlatego właśnie kładziemy 
nacisk na METODY AKTYWIZUJĄCE. Wymagają 
one od nauczyciela starannego przygotowania 
i dodatkowego wysiłku, ale to się opłaca. Będzie on 
mówił mniej, ale zyska więcej. Metody aktywizujące 
pomagają dzieciom lepiej zrozumieć przekazywaną 
treść i ją zapamiętać, wzbudzają ciekawość, 
zmniejszają problemy z dyscypliną. 

 Nowa płyta DVD, dostępna w CEF Press 
(www.cefpress.pl), przedstawia przykłady takich 
metod podczas prawdziwych zajęć z dziećmi. 
Zapraszam do zapoznania się z nią. 

                                                       

                                                                 
                                                                 

Lila Groth 
Nauczyciel-instruktor, członek Zarządu SED

SZKOLENIE Skuteczne Nauczanie Dzieci stopień 1
 „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie 
narody (...), ucząc je przestrzegać wszystkiego, 
co wam przykazałem” (Mat. 28,19.20)
Kiedy prawie wszyscy Polacy odwiedzali cmentarze, 
aby wspominać zmarłych, w Siemiatyczach odbywało 
się szkolenie dla nauczycieli, którzy chcą nieść Dobrą 
Nowinę o Panu Jezusie Chrystusie dzieciom. 
W posłuszeństwie Bożemu nakazowi, aby czynić 
innych uczniami, razem z Ashley White i Basią 
Wardziak przygotowywałyśmy do pracy wśród 
dzieci 15 studentów, którym Bóg położył na sercu 
ewangelizowanie dzieci. W trakcie szkolenia wszyscy 
patrzyliśmy na Pana Jezusa, który jest najlepszym 
wzorem nauczyciela – nie tylko przez to, czego 
nauczał, ale również ze względu na metody, jakich 
używał. Każdy ze studentów-nauczycieli otrzymał 

wiele wskazówek i narzędzi potrzebnych do pracy, 
a wszystkie wiadomości i zajęcia praktyczne oparte 
były na Bożym Słowie. Mogliśmy modlić się jeden za 
drugiego i prosić o Boże prowadzenie w służbie 
i zbawienie dzieci, do których posyła nas Bóg. 
Dzięki uprzejmości i ogromnej gościnności naszych 
nowych przyjaciół ze wschodniej części Polski 
mogłyśmy zobaczyć kilka ciekawych miejsc i poznać 
nieco historię prawosławia na Podlasiu. Czas 
szkolenia był bardzo napięty, ale jesteśmy wdzięczne 
Bogu za Jego błogosławieństwo i ochronę zarówno 
każdego dnia szkolenia, jak i w podróży.

        
  

NOWOŚĆ! PŁYTA DVD - metody aktywizujące dla nauczycieli

Danuta Spika
Pracownik administracji SED

Szkolenie SND1 w Siemiatyczach



KILKA SŁÓW zachęty od Ashley

Ashley White
  Misjonarka WorldVenture w Lublinie

W 2 Liście do Tymoteusza Paweł napisał: „A co 
słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to 
przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą 
zdolni i innych nauczać” (2 Tym. 2,2). Pracując 
w Stanach Zjednoczonych ze Społecznością 
Ewangelizacji Dzieci, nauczyłam się wiele o pracy 
wśród dzieci. Miałam okazję prowadzać biblijne 
kluby dla dzieci i szkolenia dla pracowników wśród 
dzieci. Jednym z takich szkoleń jest Skuteczne 
Nauczanie Dzieci. Na SND nauczyciele uczą się 
dlaczego i jak ewangelizować dzieci oraz poznają 
skuteczne metody nauczania różnych części 
spotkania dla dzieci, np. wersetu biblijnego lub lekcji 
biblijnej. Kończąc kurs, uczestnicy mogą zacząć 
własne Kluby Dobrej Nowiny, Kluby 5 Dni lub inne 
spotkania, podczas których dzieci mogą słyszeć o 
zbawieniu przez Pana Jezusa Chrystusa. Ostatnio 
miałam przywilej służyć jako instruktor takiego 
kursu również w Polsce.

 Nasza rodzina – mąż Corby, 6-letni 
syn Marshall, 4-letnia córka Ewelinka i ja – 
przeprowadziła się do Polski 2 lata temu. Mieszkamy 
w Lublinie, gdzie Corby uczy się języka polskiego, 
i razem służymy w lokalnym zborze. Dzieci 
chodzą do przedszkola i lubią rozmawiać w dwóch 
językach. Kilka lat temu, zanim wyszłam za mąż, 
mieszkałam w Lublinie sama i współpracowałam ze 
Społecznością Ewangelizacji Dzieci na obozach dla 
dzieci i nastolatków. Cieszę się, że Bóg pozwolił mi 
wrócić do Polski, żebym mogła służyć tutaj Jemu. 
 Poprzez SND mogę przekazać wierzącym 
ludziom to, czego nauczyłam się od innych. 
Ogromnie się cieszę, kiedy po kursie słyszę, jak 
uczestnicy docierają do dzieci z Ewangelią 
i prowadzą własne kluby w Polsce! Chwała Bogu! 
Będziemy wdzięczni za Wasze modlitwy za naszą 
rodzinę i służbę tu, w Polsce!

KILKA SŁÓW zachęty od AshleySŁÓW zachęty od Ashley

Ashley z rodziną

Szkolenie SND1 w Siemiatyczach



 
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 
wydawnictwo@cefpress.pl

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

NOWE KSERO
Centrum w Piasku prowadzi 
dystrybucję materiałów do nauczania 
dzieci na całą Polskę. Wiele z nich 
przygotowuje się na miejscu, na 
przykład: teksty lekcji dla nauczycieli, 
kolorowe wiersze biblijne, quizy 
itp. Nauczyciele na Klubach Dobrej 
Nowiny, Klubach 5 Dni , obozach, 
podczas szkoleń i konferencji mogą 
mieć zawsze pod ręką potrzebne 
narzędzia. Nasze ksero zostało już 
wyeksploatowane i dlatego zwracamy 
się z prośbą o wsparcie zakupu 
nowego, ekonomicznego ksero. 

Potrzebujemy Twojego wsparcia. 
Potrzebujemy jeszcze około 3000zł.  
    

PILNA POTRZEBA!

Musisz to wiedzieć!
Czy dzieci w moim sąsiedztwie znają 
biblijne przesłanie Ewangelii? 
Co robię, żeby zwrócić ich uwagę 
na Tego, który jest najważniejszy, 
zwłaszcza w okresie świątecznym?
          Społeczność Ewangelizacji 
Dzieci zachęca do obdarowywania 
dzieci książeczką Musisz to wiedzieć. 
Na podstawie wersetów biblijnych 
i krótkich komentarzy przedstawia 
ona pełną Ewangelię. W trakcie 
czytania dziecko może rozwiązywać 
ciekawe zadania, wybierać właściwą 
odpowiedź, zaznaczać, kolorować, 
wpisywać ważne słowa – jest 
motywowane do zastanowienia się 
nad tym, co czyta.
 Książeczka ta jest bezpłatna 
i przeznaczona do darmowego 
rozpowszechniania, należy pokryć 
jedynie koszty związane z przesyłką. 

Zamówienia można składać 
elektronicznie: biuro@cefpolska.pl lub 
telefonicznie: 32 210 52 15.
          Czy będę na tyle odpowiedzialny 
za dzieci wokół mnie, by w te święta 
podzielić się z nimi Najważniejszym 
Prezentem? 
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