
„Bóg objawił swoją mądrość w tym, że kiedy ludzie w Europie zaczęli gardzić 
Ewangelią, to On już miał plan, aby udać się gdzieś indziej”. Sinclair Ferguson

Sinclair Ferguson napisał te słowa w swojej książce Historia Kościoła 101: Główne wydarzenia dwudziestego wieku. Dzisiaj w naszej 
części świata coraz bardziej dostrzegamy, że wiele rzeczy nie funkcjonuje już tak, jak kiedyś. Szczególny kontekst, w którym było 
głoszone i przyjmowane z radością Słowo Boże, jest już tylko  miłym wspomnieniem w wielu europejskich krajach. Dzisiaj cieszymy 
się, gdy dwie lub trzy osoby nawrócą się do Boga i jedynie marzymy o setkach ludzi przychodzących na różne spotkania. Możemy 
zniechęcić się tym, co widzimy wokół nas lub też prosić Boga, aby pokazał nam, co On czyni w innych częściach świata, abyśmy      
na nowo mogli się radować.

Oczywiście, że chcemy, aby dzieci w Polsce i w Europie usłyszały o wspaniałej łasce Bożej, która może ich zbawić i nadal będziemy 
robić wszystko, co tylko się da. Ale jeśli moglibyśmy być częścią czegoś wielkiego w innej części świata, gdzie działa Bóg, to czy nie 
będzie to również czymś wspaniałym?

Bóg w widoczny sposób działa w Afryce, gdzie są otwarte drzwi do głoszenia Ewangelii i gdzie są ewangeliści gotowi i chętni,         
aby iść z Ewangelią. Tam również jest wiele dzieci oczekujących na kogoś, kto im powie o Bogu. Czy nie jest to wspaniała okazja,   
aby wziąć udział w tym Bożym dziele?

Możemy mieć w nim udział!

Poprzez projekt „Książeczki bez słów dla Afryki” możemy wyposażyć afrykańskich ewangelistów do ich służby niesienia Ewangelii. 
Kiedy ostatnio podarowałeś komuś 2 zł, wiedząc, że te pieniądze są ważne dla jakiegoś dziecka? Kiedy ostatnio tysiąc dzieci 
usłyszało o Jezusie, ponieważ zainwestowałeś 2000 zł?

Samuel, dyrektor krajowy CEF w Ghanie, powiedział:  „W tym roku Pan dał nam ważną misję. Nazwaliśmy ją <<Misja do 
milionów>>, które nie słyszały. Udało nam się wyszkolić setki nauczycieli. Jedną z naszych najważniejszych potrzeb jest 
posiadanie większej ilości Książeczek bez słów. Dziękujemy za Waszą pomoc w tej sprawie. Niech Pan Bóg was błogosławi!”.

Możemy być w Europie częścią wielkiego błogosławieństwa dla krajów afrykańskich poprzez modlitwę i wsparcie. Dzieci, z którymi 
pracujemy, będą mogły radować się tym, co Bóg czyni w innych częściach świata, a  członkowie kościołów będą zachęceni do 
zaangażowania się w dzieło misji. Ten projekt będzie błogosławieństwem dla ofi arodawców i dla tych, którzy otrzymają Książeczki 
bez słów!

Książeczki bez słów są drukowane w Europie, a następnie wysyłane do różnych krajów w Afryce zgodnie z zapotrzebowaniem.   
Będą one rozdawane przez pracowników CEF i wyszkolonych wolontariuszy.

Poprzez ten projekt życie wielu ludzi może ulec zmianie i my w Europie możemy mieć w tym swój udział! W latach 2020-2021 
uczyńmy wszystko, co tylko możliwe, aby razem zanieść Ewangelię do Afryki!

W Nim,

Społeczność Ewangelizacji Dzieci

*Prezentacja Power Point o projekcie i link do fi lmu na stronie www.cefpolska.pl (zakładka pomoce wizualne – należy się 
zarejestrować).
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