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17 listopada 2018 r. John Chau 
popłynął swoim kajakiem w 
stronę wyspy Sentinel Północny. 
Dwa dni wcześniej próbował 
nawiązać kontakt z mieszkającą 
tam odizolowaną grupą etniczną, 
ale musiał uciekać, gdyż tubylcy 
ostrzelali go z łuków. Chau 
poświęcił lata, planując, modląc 
się i przygotowując, aby zanieść 
Ewangelię ludziom na tej wyspie. 
Był pewien, że Bóg powołał 
go, aby tam poszedł. Niedługo 
po dotarciu na wyspę rybacy 
obserwujący to miejsce zobaczyli 
grupę tubylców, która ciągnęła 
za sobą ciało misjonarza, aby je 
pogrzebać w piasku na plaży. Kilka 
godzin przed śmiercią napisał 
w swoim pamiętniku: „Mam 
nadzieję, że nie jest to mój ostatni 
wpis, ale jeśli tak, to niech Bogu 
będzie chwała”. Niech Bogu będzie 

chwała wszędzie, w każdym 
narodzie i grupie etnicznej! To 
właśnie dlatego Jezus opuścił 
chwałę nieba, aby nas ostrzec 
przed nadchodzącym sądem 
i przynieść zbawienie każdemu, 
kto uwierzy. Ludzie jednak 
zachowali się jak plemiona 
z wyspy Sentinel czy wyspy 
Erromango i nie przyjęli 
posłańców z Dobrą Nowiną 
(Jan 1,11-14). Tak bardzo 
znienawidziliśmy przesłanie 
Jezusa, że poddaliśmy Go 
torturom i doprowadziliśmy do 
Jego śmierci na krzyżu. Dla wielu 
dalej jest to szokująca nowina, że 
Jezus przyszedł na ten świat, aby 
oddać swoje życie za swój lud 
i wstał z martwych, aby przynieść 
przebaczenie i radość wszystkim, 
którzy w Niego uwierzą.

Łukasz i Ola Gruszczyńscy
Społeczność Ewangelizacji Dzieci

Zima 2018/2019  Informator Społeczności Ewangelizacji Dzieci (CEF)

„Bóg bowiem 
tak bardzo 

ukochał świat, 
ze dał swego 

Jedynego Syna” 
Jana 3,16a.

Istotą świąt Narodzenia Pana 
Jezusa jest wspaniały Boży 
Dar. Każdy, kto przyjął ten 
Dar, doświadczył w swoim 
życiu cudownych rzeczy. 
Jedną z nich jest zupełna 
przemiana naszego życia. 

Przestajemy być tylko 
„korzystającymi z życia”, 

a stajemy się „oddającymi 
życie”. 



Nie tylko sami możemy uczyć się od Boga, że 
„bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż 
brać”, ale możemy tego uczyć chłopców 
i dziewczęta. W tym celu możesz wykorzystać 
nadchodzące święta, aby pokazać, jak sam Bóg 
darował nam swojego Syna. Możesz do tego użyć 
przede wszystkim Biblii i wielu jej historii na temat 
chrześcijańskiego szafarstwa (zarządzania). Na 
podstawie tych fragmentów powstał nowy cykl 
lekcji pod tytułem: „Dzielić się z radością”. Zawarte 
są w nim wspaniałe prawdy, m.in.: Bóg chce, 

abyśmy rozsądnie korzystali z naszego czasu; Bóg 
chce, abyśmy używali dla Niego talentów, które 
nam o� arował; On chce, abyśmy dawali z radością; 
Bóg daje nam pieniądze i chce, 
abyśmy nimi mądrze dysponowali; 
Bóg dał nam Ewangelię, abyśmy 
się nią dzielili; Bóg dał nam Ziemię, 
abyśmy ją podziwiali i się nią 
opiekowali. 
Czy będziesz uczył dzieci dzielenia 
się z radością?

DZIELIĆ SIĘ Z RADOŚCIĄ

Cośmy słyszeli i poznali, i co nam opowiadali 
ojcowie nasi, tego nie zataimy przed synami ich, lecz 
opowiemy przyszłemu pokoleniu.
     Psalm 78: 3-4a

Kiedy czytam ten psalm, zdaję sobie sprawę, jak 
bardzo ważne jest być posłusznym Bogu, gdy 
nauczamy innych, aby ci, co będą po nas, nigdy 
o Nim nie zapomnieli. Z każdym rokiem mojej 
służby uzmysławiam sobie, jakie to ma 
znaczenie w naszych Kościołach, aby 
przygotowywać przyszłych liderów 
spotkań dla dzieci i młodzieży. Ponad rok 
temu razem z Kasią i Danusią szkoliłyśmy 
się na instruktorów, którzy przygotowują liderów 
do służby z nastolatkami. Problemy, z jakimi 
spotykają się nastolatkowe, są trudne, a oni 
sami sobie z nimi nie radzą. Potrzebują zaufanej, 
dorosłej osoby, która ich wesprze. Nie zawsze 
mogą liczyć na swoich rodziców, którzy tak 
naprawdę nie wiedzą, co się dzieje z nastolatkiem 
w okresie dojrzewania. Szkolenie Wyzwanie dla 
Młodzieży (WDM) ma na celu uświadomienie 
i przygotowanie liderów do pracy z nastolatkami. 
Pokazujemy, jak dbać o wzrost duchowy i 
odpowiednio przygotować spotkanie i nauczanie. 

Pomagamy zrozumieć nastolatków, a przez to 
skuteczniej wspierać ich i im pomagać. Ostatnio 
miałyśmy z dziewczynami okazję prowadzić takie 
szkolenie w Toruniu.
Właśnie ukończyliśmy pomyślnie kurs dla liderów 
nastolatków prowadzony przez trzy misjonarki z CEF. 
Szkolenie odbyło się podczas dwóch weekendów 
i wzięło w nim udział 12 osób z naszego zboru. 
Jesteśmy bardzo zbudowani i wdzięczni Bogu za 
ten czas „nauki dla nas”. Szkolenie obejmowało 
najistotniejsze kwestie, które są niezbędne do 
pracy z nastoletnią młodzieżą. Program szkolenia 
obejmował zarówno wykłady, jak i zajęcia 
praktyczne. Tematy wykładów dotyczyły duchowego, 
jak i merytorycznego przygotowania nauczyciela-
lidera, analizy problemów i zachowań nastolatków, 
przedstawienia i omówienia materiałów do pracy 
z nastolatkami. Wielkim błogosławieństwem były 
natomiast zajęcia praktyczne, gdy my jako uczestnicy 
szkolenia wcielaliśmy się w rolę liderów nastolatków 
i mieliśmy za zadanie przygotować i poprowadzić 
przykładowe studium biblijne oraz spotkanie dla 
nastolatków. Siostry z CEF służyły radą i bardzo 
cennymi wskazówkami, jak najlepiej przygotować 
nas do pracy ewangelizacyjnej wśród tej grupy 

SZKOLENIA

Szkolenie dla liderów nastolatków - Toruń



wiekowej.
Po tym szkoleniu jesteśmy pełni zapału do podjęcia 
takiej właśnie służby. I już mamy pierwsze pomysły, 
które w modlitwie przedkładamy naszemu Panu. Od 
nowego roku kalendarzowego planujemy rozpocząć 
cotygodniowe kluby dla nastolatków w czasie 
szkółki niedzielnej dla dzieci. Poza tym pojawiło się 
pragnienie zorganizowania takich spotkań w domu 
dziecka i zostały już rozpoczęte przygotowania do tej 
służby.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za to, jak bardzo 

nas pobudził do pracy właśnie przez to szkolenie. 
Serdecznie wszystkich zachęcamy do wzięcia 
udziału w takim szkoleniu. Polecamy z całego serca! 
(Magdalena West, Kościół Boży w Toruniu). 

Edyta Wojcieska 
Koordynator szkoleń CEF

Dnia 10 listopada 2018 roku w Kościele Wolnych 
Chrześcijan w Piasku odbyła się konferencja 
zatytułowana „Sprostać Niedokończonemu 
Zadaniu”. Jej głównym tematem było Pokolenie 
Z, czyli dzieci i młodzież urodzona po 1997 
roku. Mieliśmy okazję wysłuchać wykładów 
Philipa Annetta, Czesława Bassary i Sebastiana 
Edelmanna, oraz dowiedzieć się, jak dotrzeć do 
pokolenia dorastającego w rzeczywistości portali 
społecznościowych, takich jak Facebook, Snapchat 
czy Instagram. 
 Na początku wysłuchaliśmy krótkiej 
charakterystyki kilku ostatnich pokoleń, co 
pomogło nam zobaczyć różnicę pomiędzy nimi 
oraz zrozumieć, jak wygląda sposób myślenia 
dzieci i młodzieży z Pokolenia Z. Uświadomienie 
sobie, jak patrzą na świat dzisiejsze dzieci 
i młodzież, jest bardzo potrzebne w służbie 
nauczyciela, gdyż pomaga dostosować program 
i sposób nauczania do ich potrzeb. 
 W czasie kolejnych sesji mieliśmy okazję 
dowiedzieć się, z jakimi problemami muszą na 
co dzień zmagać się nastolatki, na przykład jak 
bardzo otoczone są przez treści pornogra� czne 
i jak daleko postępuje ich uzależnienie od 
nowoczesnej technologii. Przedstawione statystyki 

niejednokrotnie szokowały, ale uświadomiły nam, 
jak wygląda świat z punktu widzenia Pokolenia Z.
 Bardzo zachęcająca i budująca była 
natomiast informacja, iż przedstawiciele Pokolenia 
Z są bardzo otwarci na wszelkie nowości, szukają 
odpowiadającego im światopoglądu, dzięki czemu 
mamy większą możliwość dotarcia do nich 
z Ewangelią. 

Natalia Bojdoł
Wolontariuszka CEF, Mikołów

KONFERENCJA - SPROSTAĆ NIEDOKOŃCZONEMU ZADANIU

Polecamy naszą ofertę szkoleniową:
      • Skuteczne Nauczanie Dzieci (SND1) - podstawowe szkolenie do pracy z dziećmi.      
       • Wyzwanie dla Młodzieży (WDM) - przygotowuje do pracy z nastolatkami.      
       •      Skuteczne Nauczanie Przedszkolaków - przygotowuje do pracy z przedszkolakami 
              (będzie dostępne od listopada 2019 r.).
       •      Fresh - warsztaty odświeżające. Pozwalają odświeżyć wiadomości, znaleźć nowe       
              pomysły i techniki nauczania; zachęcają do dalszej służby z dziećmi i młodzieżą.

Konferencja CEF

Edyta Wojcieska
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Grace Lee (CEF Kambodża) zachęco-
na świadectwami z innych krajów, 
w których rozdawane były masowo 
książeczki pt. Poznaj Króla, postano-
wiła zorganizować taką akcję w Kam-
bodży i rozdać 2 miliony tej szesna-
stostronicowej prezentacji na temat 
życia i dzieła Pana Jezusa Chrystusa. 
Spotkaliśmy się w Kambodży, w Azji, 
i omówiliśmy plan i potrzebne środki 
na realizację tego zadania. Na druk 
i rozpowszechnianie tych książeczek 
potrzebowaliśmy sporo pieniędzy, 
ale Pan Bóg zatroszczył się o to 
i zapewnił dokładnie taką sumę w 
dniu, kiedy musieliśmy opłacić fak-
turę za druk. Tysiące wolontariuszy 
wyruszyło, aby w tym buddyjskim 
kraju rozdawać książeczki dzieciom, 
które potrzebują usłyszeć Ewange-
lię. Dziesiątki zborów zaangażowały 
się w akcję niesienia Dobrej Nowiny 
tym, którzy wcześniej jej nie słyszeli. 

Dzisiaj, po zakończeniu pierwszego 
etapu, możemy dziękować Panu 
Bogu za owoce tej służby. Nie jeden, 
ale dwa zbory powstały w wyniku tej 
akcji ewangelizacyjnej. Powstały one 
w miastach, gdzie do tej pory nie 
było ani jednego wierzącego w Pana 
Jezusa Chrystusa. W jednym z nich 
jest 20 dorosłych i ponad 50 dzieci, 
którzy dzisiaj wspólnie oddają cześć 
naszemu Stwórcy. Dziękujemy Panu 
Bogu, że użył książeczki Poznaj Króla, 
by przekonać ludzi w Kambodży 
o potrzebie zbawienia. W Polsce też 
mamy wiele miejscowości, gdzie nie 
ma ani jednego wierzącego; 
w Polsce też mamy książeczki Poznaj 
Króla. Bóg jest taki sam w Kambodży, 
jak w Polsce. Czy wierzysz w to?

Co z tym nastolatkiem?!

Piasek

Bogdan Bassara
Międzynarodowa Służba 

Multimediów CEF

Piasek

Co z tym nastolatkiem?!LITERATURA CEF NA ŚWIECIE


