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Dzięki Bogu za babcię, która 
była wrażliwa na Boże działanie 
w życiu dziecka i przygotowana 
na to, aby przyprowadzić 
wnuczkę do Chrystusa. Bóg 
ten obowiązek zostawił nie 
tylko rodzicom, dziadkom ale 
również wszystkim wierzącym 
(wliczając w to Ciebie i mnie). 
„Idźcie tedy i czyńcie uczniami 
wszystkie narody… chrzcząc je… 
ucząc je przestrzegać… A oto 
ja jestem z wami po wszystkie 
dni aż do skończenia świata” 
(Mat.28,19-20). Czy jesteś gotowy, 
aby sprowokować rozmowę z 
dzieckiem po tym jak słyszało 
Ewangelię i w jego głowie 
powstaje wiele pytań? Czy jesteś 
przygotowany, aby przyprowadzić 
je do Chrystusa?

Pomimo trudnej sytuacji 
z powodu pandemii udało nam 
się to szkolenie zorganizować. 
Dziękujemy Bogu za dziesięciu 
młodych ludzi, którzy mając 
gorące serce dla Boga, byli gotowi 

uczyć się, jak służyć wśród dzieci 
podczas wakacji. Podczas tych 
kilku dni uczyliśmy się, czym 
powinien cechować się nauczyciel 
i pomocnik, jak nauczyć wersetu 
biblijnego, jak opracować quizy 
i gry oraz jak udzielić porady 
duszpasterskiej dziecku i jak 
zachęcać te dzieci, które już 
oddały swoje życie Bogu. Sporo 
nauki, ale i też dużo czasu na 
budowanie relacji, które bardzo 
pomagają w dobrej współpracy 
na obozach czy Klubach Dobrej 
Nowiny. Wspólny śpiew, modlitwa, 
rozważanie Bożego Słowa i kajaki 
pozwoliły nam nawzajem się 
zachęcać i poznawać. Dziękujemy 
Bogu za pastora Sylwestra i cały 
zbór, który nas przyjął i ugościł 
u siebie. Dziękujemy także Bogu 
za brata Pierre’a z Warszawy, 
który pomógł nam przyjrzeć się 
znanej historii biblijnej o Józe� e, 
przypominając nam w tym 
trudnym dla wszystkich czasie, 
że gdziekolwiek i w jakiejkolwiek 
sytuacji znajdują się Boże dzieci, 
On jest z nimi i im pomaga.
Niech Bogu będzie chwała za ten 
dobry czas.

Łukasz Gruszczyński
(Dyrektor CEF w Polsce)
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„Skoro tak wiele 
już wiem o 

Panu Jezusie, 
to dlaczego 

jeszcze Go nie 
przyjęłam?”.

Choć w pandemii, to jednak 
służba z dziećmi była możliwa. 
Dzieci same dopominały 
się o spotkania biblijne, a 
niejednokrotnie nawet rodzice.
Tak właśnie było, gdy Danusia 
z zarządu CEF zorganizowała 
weekend dla dziewczynek 
w Piasku. Ela dzieliła się nimi 
historią biblijną o Lidii, która 
usłyszała dobrą nowinę 
Ewangelii i zaufała Bogu. 
Dzieci były zachwycone 
wspólnym czasem po tak 
długim czasie kwarantanny. 
Bóg działał w ich sercach 
przez swoje Słowo. Zosia 
była dziewczynką, która była 
szczególnie poruszona i kiedy 
już wszystko się zakończyło, to 
nie mogła zapomnieć o tym, co 
usłyszała. W rozmowie z babcią 
powiedziała: - „… skoro tak 
wiele już wiem o Panu Jezusie, 
to dlaczego jeszcze Go nie 
przyjęłam?”. 

„Młodzi w akcji”

Danuta Spika (Misjonarka CEF 
w Centrum CEF w Piasku)



Czerwiec był prawdziwą 
niewiadomą. Do końca 
nie było jasne i pewne, czy 
zaplanowane obozy w ogóle 
się odbędą. I stało się, pojawiły 
się pierwsze telefony. Musimy 
odwołać obóz. Przykro nam, 
ale nie jesteśmy w stanie 
spełnić wszystkich warunków, 
aby zapewnić dzieciom i 
personelowi niezbędnego 
bezpieczeństwa. No cóż, 
może w przyszłym roku. Tak, 
oczywiście, pomyślimy o tym. 
Jedni stracili, inni zyskali. Zamiast 
odwołanego obozu w Zamościu 
mogliśmy zorganizować obóz 
w Milanówku. Mniej dzieci, 
ośrodek zamknięty, żadnych 
wycieczek poza ośrodek. A i 
tak było jak w bajce. Czułam 
się jak w innym świecie. Razem 
z dziećmi wybraliśmy się w 
podróż na dziki zachód. Razem 
ze Stanisławem uczyliśmy dzieci, 
jak korzystać z mapy (Biblii), 
jak odnajdywać drogę do celu 
(nieba) i jak rozprawiać się z 
wrogiem (szatanem). Troje dzieci 
odnalazło drogę - oddało swoje 
życie Bogu.
Czasami wydaje się, że mniej to 
gorzej. Ale w tym przypadku tak 
nie było. Mniej dzieci, ale więcej 
czasu na indywidualne rozmowy 
z nimi. Kiedy rozmawiałam z 
15-letnią Wiktorią, usłyszałam 
pytanie: „Czy to prawda, że 
związek homoseksualny 
może być błogosławiony 

przez Boga, jeśli jest na Jego 
chwałę?” Pytanie nie było tak 
zaskakujące, jak odpowiedź na 
moje pytanie, które następnie 
zadałam. Zapytałam Wiktorię, 
gdzie to usłyszała, a ona mi 
odpowiedziała, że na konferencji 
chrześcijańskiej. Zatkało mnie. 
Przez chwilę nie wiedziałam, co 
odpowiedzieć. Miałam ochotę 
zapytać, kto tak powiedział. 
Uznałam jednak, że ważniejsze 
jest wytłumaczenie Wiktorii na 
podstawie Słowa Bożego, jak Pan 
Bóg widzi te sprawy.
 
  
Długo nurtowało mnie pytanie, 
jakie zadała mi Wiktoria. W jaki 
sposób mogę pomóc młodzieży, 
aby relacje i związki, w które 
niedługo będą wchodzić, były 
związkami błogosławionymi 
przez Boga? Odpowiedzią na 
tę sytuację i potrzebę była 
konferencja młodzieżowa „On i 
ona”. Młodzież mogła usłyszeć o 
różnicach płci, zadaniach i rolach, 
jakie  przygotował Pan Bóg dla 
mężczyzn i kobiet. Ja miałam 
możliwość prowadzić warsztaty, 
na których młodzież uczyła się 
stawiać czoła presji rówieśniczej 
związanej z seksem i wyborem 
partnera. Czy te tematy były 
potrzebne? Hmm..., zastanówmy 
się, ilu rodziców rozmawia z 
dziećmi na temat relacji damsko-
męskich i seksu? Sami sobie 
odpowiedzmy na to pytanie. 

Po powrocie otrzymałam 
telefon od jednego z rodziców z 
podziękowaniem: „Słyszałam, jak 
moje dzieci rozmawiają o tym, 
co było na konferencji. Wierzę, 
że przyda im się to, co usłyszały. 
Jeszcze raz dziękuję”.

                                                       

Razem z dziećmi z Radomia 
wybraliśmy się w podwodną 
podróż po Biblii. Przeżyliśmy 
potop w arce, siedzieliśmy z 
Jonaszem w rybie, razem z 
Piotrem chodziliśmy po wodzie.  
Z Mojżeszem zajrzeliśmy na 
dno Morza Czerwonego. Dużo 
zabawy i radości. Podchody w 
parku i odnajdywanie ciekawych 
miejsc w Radomiu. Wspólne 
gotowanie, gofry, naleśniki… 
Budowanie własnych łodzi 
podwodnych i zbieranie 
punktów z quizów, wersetów 
i dodatkowych zadań. Dużo 
się działo na półkolonii. Nie 
tylko dzieci miały dobrą 
zabawę, ale też Ola i Natalia, 
nowe pomocnice. W czerwcu 
Natalia skończyła szkolenie 
dla pomocników i teraz mogła 
szlifować umiejętności zdobyte 
na szkoleniu. Szło jej naprawdę 
dobrze.                                                                  
                                                                 

Mniej nie oznacza gorzej (służba na Mazowszu i Lubelszczyźnie)

Edyta Wojcieska (Misjonarka CEF 
na Mazowszu i Lubelszczyźnie)

To tylko seks

Wreszcie razem, tak 
nam tego brakowało



Już na początku obozu w Zuzi 
obudziło się wielkie pragnienie 
czytania Bożego Słowa. Na 
jednym ze spotkań w grupie 
została zachęcona, aby czytać 
Ewangelię Jana i od tej pory 
nie odpuściła ani jednego dnia 
– zawsze czytała przynajmniej 
jeden rozdział i z wielką pasją 
opowiadała, co nowego 
dowiedziała się o Panu Jezusie. 
Kilka dni przed zakończeniem 
obozu Zuzia oddała swoje życie 

Bogu.
Podczas tegorocznego obozu 
dla dzieci i nastolatków w 
Ustce mogliśmy obserwować, 
jak wspaniale Pan Bóg działa 
w sercach dzieci takich jak 
Zuzia. Temat obozu brzmiał: 
„Jego Słowo jest”, a zmiany, 
jakie zachodziły w dzieciach, 
świadczyły o tym, że ono 
naprawdę jest wspaniałe 
i żywe!
Mimo pandemii gościliśmy 
około 70 młodych osób. Pan 
Bóg odpowiedział na nasze 
gorące prośby i mogliśmy 
bezpiecznie przeprowadzić 
obóz do końca. Tak, jak wszyscy 

przypuszczaliśmy, był to 
naprawdę wyjątkowy czas, 
ale nie z powodu pandemii. 
Wyjątkowe było to, jak chętnie 
i głośno dzieci śpiewały podczas 
społeczności i jak szczerze się 
modliły.
Oczywiście nie obyło się bez 
drobnych trudności, ale dzięki 
temu kadra obozu zżyła się 
jeszcze bardziej, a Boże imię 
zostało uwielbione. Chwała Jemu 
za ten rok!

                                                                 
                                                                 

Obóz dla dzieci i nastolatków - Ustka

Natalia Bojdoł (Misjonarka CEF 
w Centrum CEF w Piasku)

Przeczytałam już 
dziesięć rozdziałów, 
ciociu!

OBÓZ CEF - USTKA 2020
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