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Jesteś Potrzebny!

Z radością przekazujemy Ci pierwszy numer
biuletynu Stowarzyszenia DEOrecordings, który
pragniemy, z Bożą pomocą, wydawać jako
kwartalnik.
W tym roku mija 45 lat od kiedy zaczęliśmy
działalność, co w życiu dojrzałego człowieka
mogłoby wiązać się z kryzysem wieku średniego.
Pan Bóg jednak, przeprowadzając nas przez wiele
kryzysów mniejszych i większych przez te wszystkie lata zadbał o to, byśmy mogli teraz przeżywać
raczej „drugą młodość” :) On zna przyszłość, On
wiedział dokładnie, co się wydarzy. On przewidział społeczne i technologiczne zmiany
i przygotowywał nas na nie. Służba Internetowa,
którą rozpoczęliśmy 13 lat temu, okazała się
szczególnie przydatna w tym dziwnym dla nas
wszystkich czasie. Choć ostatnio najczęściej
wypowiadałam słowa: „nie wiem”, „nie
rozumiem”, to jedno wiem: Bóg nigdy nie stracił
kontroli i żadna pandemia, czy inne kataklizmy
nie są dla Niego przeszkodą w realizowaniu Jego
odwiecznego planu. Pozostaje jednak pytanie, na
ile i jak chcemy być dla Niego użyteczni. Przez te
wszystkie lata stale uczyliśmy się jak lepiej
rozumieć ludzi, do których chcemy dotrzeć, jak
dostosowywać metody i narzędzia do

na stronie stowarzyszenia:
deorecordings.pl/biuletyn
lub telefonicznie: 33 855 36 21

nowych wyzwań. Chcemy dzielić się z Wami
tymi doświadczeniami i opracowanymi narzędziami, które wierzymy, będą nową inspiracją
i konkretną pomocą w Twojej służbie. W tym
celu powstała Platforma Szukając Boga, jako
przestrzeń do współpracy z wszystkimi, którym
leży na sercu misja. Udostępniamy też sporą
bibliotekę wielu wspaniałych wykładów
i szkoleń, które na podstawie przykładu, jaki
zostawił nam nasz Mistrz, Jezus, uczą jak budować relacje z ludźmi, którzy Boga nie znają i jak
prowadzić dalej tych, którzy chcą tę relację
z Nim pogłębiać.
Czy ludzie w Polsce potrzebują ewangelii? Bez
wątpienia. Czy jednak ta świadomość towarzyszy
nam każdego dnia? Czy czujemy się gotowi
i wyposażeni do realizacji tego zadania? Właśnie
dlatego pierwszy numer biuletynu poświęciliśmy
tematowi misji. Potrzebujemy motywować
nawzajem się i pomagać sobie w wypełnianiu
tego najważniejszego nakazu Pana Jezusa. Każdy
z nas może być błogosławieństwem dla innych.
Zachęcam do lektury!

Redaktor biuletynu
Bogusława Król
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Kornelia Arndt, Bogusława Król

Łatwo ulec zniechęceniu, obserwując to, co
dzieje się w coraz bardziej zlaicyzowanych
społeczeństwach
zachodnich,
a
teraz
i w Polsce, gdzie kościoły pustoszeją, a wiara
staje się nieatrakcyjna i niezrozumiana.
Kojarzy się ją najczęściej raczej ze spisem zakazów
niż z wolnością, stosując często podteksty
polityczne. W zindywidualizowanym społeczeństwie, mającym konsumpcyjne podejście do
religii, z której każdy wybiera to, co mu pasuje
i określa prawdę dla siebie, mogłoby się wydawać,
że wszystkie drzwi dla ewangelii są już pozamykane. Może jednak właśnie teraz, za pozorami
braku zainteresowania Bogiem, odkryjemy
ogromne potrzeby i tęsknotę za prawdziwą
miłością, nadzieją i pokojem? Czy jako wierzący
jesteśmy gotowi, by je dostrzec? Czy porusza to
nasze serca i pobudza do działania?
Kilka faktów o stanie religijności w Polsce
Na 38 mln mieszkańców aż 33 miliony to zdeklarowani katolicy, a protestanci (w tym kościoły
ewangeliczne) to zaledwie około 100 tys.
wiernych. Zgodnie z najświeższymi danymi
przeprowadzonymi przez CBOS na temat religij-
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ności Polaków w ostatnich 20 latach, w roku
2020 zanotowano największy odsetek ludzi
określających się mianem niewierzących –
wynosi on 9%, zaś osób określających się jako
głęboko wierzących – 8%, i jest on w miarę stały.
Chociaż liczba Polek i Polaków uważających się
za wierzących jest wysoka (83%), to do regularnego praktykowania swojej religii przyznaje się
zaledwie 47%, co jest najniższym wynikiem
w całym okresie przeprowadzania obserwacji.
Około 29% wiernych przyznaje się do regularnej
modlitwy, a dla 30% wiara jest ważna w życiu.
Ostatnie afery pedofilskie w kościele, a także
ogólnoświatowe trendy, proces sekularyzacji,
kultura, ceniąca wolność wyboru ponad
zobowiązaniami, „prywatyzacja” religii, oraz
postrzeganie kościoła jako organizacji wykorzystującej ludzką naiwność (ponad 20% badanych
postrzega go jako korporację księży i biskupów)
spowodowały, że część luźno związanych
z kościołem wiernych i przeważająca część
młodzieży zaczęła odchodzić od kościoła.
Współczesny człowiek coraz częściej próbuje
zaspokoić swoje potrzeby duchowe chodzeniem
do wróżek, stawianiem tarota czy ezoteryką.

Jesteś Potrzebny!

Chęć poznania wiary większa u młodszych
pokoleń
Według amerykańskich badań to właśnie wśród
niewierzących milenialsów zaobserwowano
większą otwartość do rozmów o Bogu, niż wśród
starszych pokoleń. Około 52% badanych, którzy
są zainteresowani wspólnym odkrywaniem wiary,
najchętniej chciałoby poznać wiarę chrześcijańską poprzez rozmowę „jeden na jeden” z chrześcijaninem, 24% poprzez anonimowe uczestnictwo
w chrześcijańskim wydarzeniu lub nabożeństwie,
a 23% osób w małej grupie niewierzących.
Wpływ pandemii na religijność Polaków
Na pytanie czy pandemia miała wpływ na twoje
życie religijne, 12% Polaków zasygnalizowało,
iż ich zaangażowanie religijne wzrosło, a dla 10%
spadło. Ten wzrost zainteresowania duchowymi
tematami oraz poszukiwanie odpowiedzi na
życiowe dylematy zaobserwowaliśmy również na

platformie Szukając Boga. Na początku pandemii aż czterokrotnie wzrosła liczba osób zapisujących się na oferowane przez nas kursy.
Czy
rozumiemy
współczesny
i adekwatnie na niego reagujemy?

świat

Świat, który otacza nas w domu, na ulicy czy
w miejscu pracy, w niewielkim stopniu przypomina świat sprzed kilkudziesięciu, czy nawet
kilkunastu lat.
Jesteśmy już krajem post-chrześcijańskim.
Starsze pokolenie zachowało jeszcze w sobie
bojaźń Boga, ale młodzi ludzie coraz częściej,
odchodząc od kościoła i wiary – szukają czegoś
więcej. Liczy się nie obrzędowość, a Prawda
przez duże „P”. To, co być może podskórnie
czujemy, potwierdza się w codziennych
korespondencjach z anonimowymi Polkami
i Polakami, którzy mówią o swoich prawdziwych
pragnieniach.

Dziś to internet jest miejscem, gdzie najczęściej szuka się odpowiedzi na najgłębsze życiowe pytania.
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Walka o młodych!
Dla młodego pokolenia:
– Prawda musi być namacalna i widoczna.
Pytają: „Czy chrześcijaństwo rzeczywiście
działa?”, “Czy wierzący rzeczywiście żyją tak, jak
wierzą?”, „Czy religia zmieniła ich życie?”, „Czy
duchowość może zmienić świat?”. Być może te
same pytania powinniśmy sobie postawić
również my, wierzący? Żyjmy tak, żeby niewierzący chcieli by to, o czym mówimy, okazało się
prawdą!
– Przynależność poprzedza wiarę. Ludzie
szukają bezpiecznego i akceptującego ich miejsca,
gdzie zostaną wysłuchani. Miejsca, gdzie ktoś
okaże im troskę, dostrzeże wewnętrzny ból
i często niewypowiedziane pytania, zanim będą
gotowi przyjąć Ewangelię.
Jest taka opowieść o wietrze i słońcu, rywalizujących o to, komu uda się nakłonić człowieka,
by zdjął płaszcz. Im mocniej wiał wiatr, tym
szczelniej człowiek otulał się płaszczem. Natomiast słońce ogrzewało człowieka do momentu,
aż sam ściągnął okrycie i w ten sposób wykonało
swoje zadanie.
– Doświadczenie poprzedza wyjaśnienie.
Żyjemy w świecie postmodernistycznym,
co oznacza, że epoka pewników i autorytetów
minęła. Młodzi ludzie reagują na miłość, nie na
racjonalne argumenty. Szukają wspólnoty, grupy,
w której zobaczą wiarę przekładającą się na czyny,
w której duchowe doświadczenia będą prawdziwe, zanim będą gotowi przyjąć coś więcej.
Apostoł Paweł mówił o ewangelizacji dostosowanej kulturowo, w której treść Ewangelii pozostaje

bez zmian, ale forma jest elastyczna, między
innymi w 1 Liście do Koryntian 9,19-23: „Dla
wszystkich stałem się wszystkim, żeby zbawić
przynajmniej niektórych. A czynię to wszystko
dla dobrej nowiny, aby stać się jej współuczestnikiem”.
Czy kościół, Ewangelia i Jezus Chrystus mają coś
do zaoferowania pokoleniu, które przede wszystkim poszukuje własnej tożsamości, znaczenia
i celu? Wierzymy, że Chrystus zaspakaja w pełni
potrzeby wszystkich i młodych, i starszych.
Pytanie brzmi czy zależy nam na innych tak, jak
na sobie? Czy jesteśmy gotowi pójść tam, gdzie
poszedłby Jezus? A może czujemy się bezpiecznie
i wygodnie we własnych tradycjach, ceniąc swoją
pobożność i przekonania? Kontynuujemy rzeczy,
które nie działają, pozbawiając się tym samym
oglądania Bożych cudów w życiu swoim
i innych?
„Nie wspominajcie dawnych spraw, nie powracajcie do przeszłości! Oto czynię rzecz nową –
już kiełkuje, czy o niej nie wiecie? Tak, przygotowuję drogę na pustyni, rzeki na pustkowiu”
(Iz 43,18-19).

*Dane przytoczone w artykule pochodzą z raportów CBOSu
(rok 2019 i 2020) oraz z raportów Barna Group.

Jeśli chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej,
nauczyć jak w efektywny sposób rozmawiać
z ludźmi o Bogu, by poprowadzić ich do osobistej relacji z Nim, zachęcamy do zapoznania się
z kursem „Jak rozmawiać o Bogu”.
www.Kursy.SzukajacBoga.pl

Jesteś Potrzebny!

Henryk Król

W tym roku mija 45 lat od czasu kiedy rozpoczęła się służba DEOrecordings. To z pewnością dobry moment, żeby przypomnieć, jak ta
misja zmieniała się na przestrzeni lat. Rok
1975 to początek działalności zespołu DEOdecyma.

WYWIAD

studia nagraniowego w 1986 roku wydawaliśmy
słowne kasety magnetofonowe, później również
muzyczne.

Bogusława Król: Jak wspominasz tamte
początki?
Henryk Król: Przede wszystkim z wdzięcznością!
Nie marzyliśmy nawet o dużym rozwoju, bo były
to czasy głębokiej komuny. To tak, jakbyśmy
dzisiaj planowali lot na Marsa. Wtedy widzieliśmy tylko najbliższe, logiczne kroki, jakie należy
zrobić.
Najpierw powstał amatorski zespół DEOdecyma, który działał ogólnokrajowo. Często żartuję,
że byliśmy najlepsi, bo byliśmy jedyni. Zagraliśmy setki koncertów, bywało, że nawet trzy
jednego dnia. Zdarzało się, że nasze ciężkie,
akustyczne pianino musieliśmy wynosić na
drugie piętro. Nasze Nyski nieustannie się psuły,
instrumenty dęte „wysiadały” w zimnych kościołach. Bóg jednak działał i w cudowny sposób
otwierał serca słuchaczy. Jeszcze przed otwarciem

Przyczepa, służąca jako „studio nagrań” - Tydzień Ewangelizacyjny, Dzięgielów

W wieku 38 lat zostawiłem dobrą pracę naukowo-dydaktyczną na Politechnice Śląskiej,
by całkowicie poświęcić się rozwojowi Bożego
Królestwa w Polsce. Wielokrotnie doświadczyłem Bożego prowadzenia. Zawsze jednak
starałem się działać w grupie, nigdy w pojedynkę! W zespole DEOdecyma byliśmy jak bliska
rodzina. Wszyscy poświęcali swoje oszczędności,
pracę, siły, zapał, aby wskazywać ludziom, jak
mogą stać się naśladowcami Jezusa Chrystusa.
Dzisiaj kilkoro dzieci pierwszych członków
DEOdecymy pracuje w Studiu DR, co jest
wspaniałą kontynuacją i spuścizną tamtej pasji,
i zaangażowania.
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Prowadziliśmy też korespondencyjne studia
biblijne, przepisywane przez wolontariuszy na
maszynie do pisania.
BK: Jak docieraliście z muzyką chrześcijańską
do potencjalnych odbiorców?

Henryk Król z synem, Filipem, w studiu nagrań w Wiśle

BK: Czy w tamtych latach działania misyjne
niosły ze sobą ryzyko?
HK: Oczywiście, ale o tym praktycznie się nie
myślało… nigdy nie czuliśmy się bohaterami.
Zresztą PRL był pod wieloma względami pełen
sprzeczności – hasła swoją drogą, a życie – swoją.
Nie pytaliśmy o zezwolenia, zgodnie z zasadą:
łatwiej uzyskać przebaczenie niż zgodę. Nie
robiliśmy nic złego, zaś od polityki trzymaliśmy
się z daleka. Robiliśmy swoje, a przez władzę
byliśmy postrzegani jako „grupka muzyków”.
Było kilka sytuacji prawdziwie niebezpiecznych,
kiedy byliśmy śledzeni przez tajniaków czy nawet
podsłuchiwani w mieszkaniu przez wywiercone
otwory w oknie, ale o tym dowiadywaliśmy się
najczęściej po wszystkim.

HK: Jako zespół byliśmy „nowością”, to wypełniało kościoły. Bardzo, bardzo dużo się modliliśmy. Bóg odpowiadał na te modlitwy. W latach
90-tych powstało też wiele rozgłośni katolickich,
które chętnie grały muzykę chrześcijańską.
Wydawaliśmy Magazyn CCM – do którego
dołączaliśmy płytę CD z utworami różnych
wykonawców. Nie było Internetu, który później
rozwiązał problem promocji. Eksperymentowaliśmy też z radiem, powstało Radio CCM, Radio
Fest.

W siedzibie radia CCM - Gliwice

BK: Co było największą potrzebą waszych
słuchaczy w tamtym trudnym czasie przełomu
lat 80.?

BK: Za nami 13 lat działania Platformy
Szukając Boga. W jaki sposób rozszerzyło to
możliwości docierania do ludzi z Ewangelią?

HK: Nadzieja! Wszyscy dostrzegali, że system jest
beznadziejny, a „na zachodzie” były pełne sklepy
i wolność. Powtarzaliśmy, że prawdziwa nadzieja
i wolność jest tylko w Chrystusie, dlatego dzisiaj
nie musimy zmieniać tematu. Wtedy też ludzie
byli prawdziwie głodni Słowa Bożego – rozprowadziliśmy setki Biblii na naszych koncertach.

HK: Jestem przekonany, że w naszych czasach
Internet jest strategicznym polem misyjnym! To
tutaj są ludzie. Od początku chcieliśmy docierać
do ludzi nowych, poszukujących kierunku w
życiu, wyjść z niszy środowisk wierzących. Oznaczało to, że musimy zrozumieć współczesną
kulturę i dobierać zrozumiałe środki, by odpo-

Jesteś Potrzebny!

wiadać na prawdziwe potrzeby współczesnego
człowieka. Raczej zadawać pytania, niż wciskać
ludziom „swoją prawdę”. Rozbudowaliśmy też
zespół współpracowników – dołączyło wielu
wspaniałych, utalentowanych ludzi, którzy są
odpowiedzialni za poszczególne działy.

Grono wolontariuszy SzukajacBoga.pl - Konferencja „3W”, Wisła

Kluczową jest oczywiście armia „na pierwszej linii
frontu” – czyli e-trenerzy, którzy każdego dnia
wymieniają w Internecie około 600 wiadomości
z poszukującymi na temat ich rozwoju duchowego. Są też opiekunowie małych grup, wolontariu-

sze weekendów rodzinnych Outback Polska
i koordynatorzy projektów. Razem – około 700
osób.
BK: Pewnie wielu z tych, którzy Cię znają,
zastanawia się skąd bierzesz siły i wytrwałość?
Co mógłbyś ze swojego doświadczenia powiedzieć tym, którzy chcieliby się zaangażować
i tym, którzy już są aktywni w służbie?
HK: To łaska Boża i Jego prowadzenie. Krok po
kroku, dzień po dniu, bo przecież większość dni
jest bardzo „zwyczajnych”. A co radzę wierzącym? Nie bać się zmian. Robić to, co działa.
Wyjść ze swojej bezpiecznej „łodzi”. Przekaz
Ewangelii jest niezmienny, lecz metody dotarcia
muszą być dopasowane do zmieniających się
czasów. Żyjemy w najlepszym czasie historii!
Wykorzystajmy to! Jeśli Ty też chcesz spróbować,
dołącz do grupy e-trenerów i przekonaj się sam,
jak Bóg będzie Cię używał.
Rozmowę prowadziła Bogusława Król

Opinie uczestników po ukończeniu kursów na platformie Kursy.SzukajacBoga.pl

Kurs, który połączył mnie z Bogiem.
Radość w sercu, którą doznałem jest nie
do opisania. Nie pamiętam, kiedy byłem tak
spokojny a zarazem wzruszony. Dziękuję za ten
kurs.
Uczestnik kursu „Jak się modlić?”

Przestałam oglądać filmy pornograficzne i cieszę się prawdziwą wolnością, jaką
daje Bóg.
Uczestniczka kursu „Wolność od Pornografii

Jestem niesamowicie wdzięczna Bogu za
to, że trafiłam na ten kurs. Podczas
wieczornej modlitwy, pewnego wieczoru, poprosiłam Boga o to, aby postawił na mojej drodze
coś, albo kogoś, kto poprowadzi mnie przez Jego
słowo i pomoże mi je bardziej zrozumieć.
Bardziej kochać. Bardziej doświadczać. Pojawił
się kurs, który pomógł mi w tym wszystkim.
Dziękuję!
Uczestniczka kursu „TakeOff”
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Przed kursem byłam zagubiona, nie
potrafiłam zadać sobie pytania, o co mi
w życiu chodzi. Błądziłam, było mi źle, teraz
odnalazłam drogę, wiem, dokąd mam zmierzać,
do czego dążyć. Dziękuję, że jesteście.
Uczestniczka kursu „Jak się modlić?”

Droga Joni, dziękuję Ci za Twoje
świadectwo i wskazówki. Bardzo
poruszyłaś mnie swoją historią i postawą.
Sprawiłaś, że już więcej nie będę uskarżać się na
swoją sytuację zdrowotną. Serdecznie Cię
pozdrawiam.
Uczestniczka kursu „Jak radzić sobie z Bólem?” z Joni Eareckson Tada

Początkowo, bardzo obawiałam się tego
kursu. Nie sądziłam, że może wywrzeć
na mnie tak duży wpływ. Jest to ogromny krok w
nowe życie. Mam 15 lat, ale pomimo tego tekst
był bardzo łatwy do przyswojenia. Dobrze było
posłuchać słów od tak wierzącej osoby. Bardzo
chciałabym podziękować mojej e-trenerce, która
zawsze wiedziała jak odpowiedzieć i nakierowywała mnie na wyciąganie wniosków. Bez niej nie
ukończyłabym tego kursu z taką dawką pozytywnej energii. Moja droga z Panem Bogiem dopiero
się rozpoczyna! :)

Świetny Kurs, myślałam, że trafiłam na
niego przez przypadek, ale chyba jednak
nie do końca. Od jakiegoś czasu chciałam zacząć
czytać Pismo Święte, ale nie wiedziałam jak się za
nie zabrać. Teraz już wiem!
Uczestniczka kursu „Jak czytać Biblię?”

Kurs dużo wyjaśnia, ale największą
wartością jest e-trener. Żywy, wierzący
człowiek, z którym można przedyskutować
pewne, czasem niezrozumiale kwestie.

Uczestniczka kursu „Początki wiary z Nickiem Vujicicem”

Uczestnik kursu „Dlaczego Jezus”

Misją Stowarzyszenia jest docieranie do ludzi z przesłaniem
Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie przy pomocy mediów
i współczesnych form przekazu oraz osobistego zaangażowania
setek wolontariuszy. Zaangażuj się i pomóż rozwijać tę służbę.
Możesz wesprzeć także nasze działania finansowo. Zapraszamy!
www.deorecordings.pl/wspieraj/

www.Platforma.SzukajacBoga.pl

Jesteś Potrzebny!

Adam Balcarek

ŻYCIE PRZED NAWRÓCENIEM
Od najmłodszych lat czułem odrzucenie, pustkę,
częsty lęk i brak akceptacji - życia, otoczenia,
innych ludzi i siebie. Jako kilkunastoletni
chłopak starałem się wypełnić to perfekcjonizmem, szukaniem poczucia akceptacji i podziwu
rówieśników przez bycie wybitnym w sportach,
które uprawiałem. Bez powodzenia. Pustka
pozostawała. Gdy poszedłem na studia, kolega
z grupy zaprowadził mnie do punktu bukmacherskiego. Zaczęło się kilkuletnie doświadczenie
z hazardem, które w żaden sposób nie ukoiło
cierpienia wewnętrznego (na szczęście nie mam
kontaktu z zakładami od kilkunastu lat). Innym
uzależnieniem w które wpadłem była pornografia. Obydwa te uzależnienia wyniszczały. Później,
po pewnym czasie, będąc osobą bardzo ambitną
uznałem, że spełnienie da mi praca w renomowanej, międzynarodowej firmie. Pomimo, że udało
mi się ją zdobyć, ból wewnętrzny pozostał,
a sama praca okazała się wielkim rozczarowaniem, pełnym stresu, presji. Dodatkowo, w celu
utrzymania się w niej i ciągle poszukując
wewnętrznego spokoju zwróciłem się w kierunku
jogi, medytacji wschodniej, reiki, szukałem
pomocy u bioenergoterapeutów – rzeczy, które
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przez lata zrobiły w moim życiu totalne spustoszenie. Czułem coraz większe rozbicie, smutek,
w końcu depresję i olbrzymią samotność.
BOŻA INTERWENCJA
Będąc w całkowitej rozpaczy (w wakacje 2012
roku), cierpieniu wewnętrznym, któremu
towarzyszyły wówczas myśli samobójcze,
przechodziłem przez jedną z głównych ulic
w Katowicach. Odbywał się tam koncert zespołu
No Longer Music. Podczas koncertu wolontariusze chrześcijańscy z rożnych kościołów rozdawali ulotki strony SzukajacBoga.pl Porozmawiałem z jednym z nich, a po kilku dniach odwiedziłem wspomnianą stronę, gdzie powiedziano
mi Ewangelię. Tzw. e-trener – jedna z osób, które
angażują się w ten projekt powiedział mi
o Jezusie i wlał nadzieję w moje serce. Zrozumiałem, że Bogu nadal zależy na mnie, mimo że
samemu przestało mi już dawno zależeć na życiu.
Biblijne słowa: „Jeśli ktoś jest w Chrystusie,
nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto
wszystko stało się nowe” (2 Kor 5,17) stały się
wersetem przewodnim w tamtym okresie życia.
W kursie internetowym Dlaczego Jezus?
(www.kursy.szukajacboga.pl/dlaczego-jezus),

strona 11

który razem przerabialiśmy z e-trenerem
najpierw powierzyłem życie Jezusowi, a potem
zostałem też zachęcony do czytania Biblii, zacząłem czytać Ew. Marka, jeden rozdział dziennie.
CO JEZUS ZMIENIŁ PRZEZ TE 8 LAT?
Z czasem Jezus wlał we mnie pasję czytania Pisma
Świętego, w którym odkryłem i wciąż odkrywam
to, czego szukałem bezskutecznie wcześniej przez
około 30 lat życia: instrukcję jak żyć. Równolegle
osoba z Szukając Boga wskazała mi osobę wierzącą, dzięki której pojechałem wkrótce na obóz
ewangelizacyjny „English Camp”, na którym
poznałem wspaniałych wierzących ludzi, pełnych
serdeczności, ciepła i empatii. Po obozie rozpoczęliśmy wspólne spotkania uczniowskie.
W sercu, w miejsce wieloletniego niepokoju
zaczynał rządzić pokój Chrystusowy, przebaczenie i wiara. Myśli samobójcze zniknęły, Bóg
zabrał uzależnienia związane z nieczystością:

masturbację i pornografię. Z czasem zaangażowałem się w pomaganie innym jako e-trener,
a na pierwszej konferencji na którą pojechałem
(chodzi o konferencję, na której e-trenerzy z całej
Polski spotykają się raz w roku), poznałem...
przyszłą żonę! Darem od Boga jest dwójka dzieci,
pomimo że istniało duże prawdopodobieństwo,
że nie będziemy mogli mieć własnego potomstwa. Codziennie rano i wieczorem się modlimy
razem z żoną, czytamy też regularnie Biblię,
zarówno samemu jak i wspólnie. Obydwoje
angażujemy się też w projekt Szukając Boga,
któremu bardzo wiele zawdzięczamy. Szukając
Boga jest dla nas jak rodzina, poprzez którą
staramy się realizować słowa Jezusa: „Darmo
otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8).
Jestem wdzięczny Bogu za nowe życie. Życie,
w którym Jezus coraz bardziej zaskakuje nas
swoją miłością i łaską. Chwała Bogu za wszystko,
co dla nas zrobił.

Adam z żoną, Justyną, i dwójką dzieci

Jesteś Potrzebny!

Andrzej Pilch

Kilka tygodni temu zostaliśmy zaproszeni z żoną
przez naszych przyjaciół na ślub i wesele ich syna.
Nieco spóźnieni, stanęliśmy z tyłu kościoła
i rozglądaliśmy się za wolnym miejscem. Zobaczyłem wtedy w ostatniej ławce małżeństwo
z dwójką dzieci. Odniosłem wrażenie, że znam
tego mężczyznę, ale nie mogłem sobie przypomnieć, skąd. Myślenie o tym odłożyłem na
później. W domu weselnym okazało się,
że siedzimy przy stole razem z trzema innymi
małżeństwami i dwójką dzieci. Bardzo się
ucieszyłem, kiedy jednym z małżeństw okazała
się rodzinka, którą zauważyłem w kościele. On
miał na imię Marek, a jego żona - Maria.
W trakcie obiadu i deseru chciałem zapytać
Marka skąd się znamy, ale cały czas odkładałem
to na później. Po jakimś czasie poszedłem zrobić
kawę dla żony i dla siebie. Stanąłem do kolejki.
Tak się złożyło, że Marek stanął za mną. Zaczęliśmy rozmawiać i wtedy powiedziałem mu,
że mam wrażenie jakbym go znał, choć nie umiałem powiedzieć, skąd. On odpowiedział, że to
dziwne, ale kiedy mnie zobaczył w kościele to też
miał wrażenie, że skądś mnie zna. Czekając na
kawę ustaliliśmy, że nie znamy się i nigdy
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wcześniej się nie spotkaliśmy. Zrozumiałem
wtedy, że to coś wyjątkowego. Każdy z nas miał
podobne wrażenie. Pomyślałem, że Pan ma dla
mnie tutaj jakąś misję do wykonania.
Muszę w tym momencie zaznaczyć, że jadąc na
to wesele umówiliśmy się z żoną, że to jest czas
tylko dla nas, że chcemy go spędzić razem i nie
będziemy angażowali się w pomaganie innym
ludziom. Nie wiedziałem co zrobić ale widziałem
w tym Boży palec i uświadomiłem sobie, że to
Bóg wszystko zaaranżował. Wróciłem z kawą do
naszego stolika i zauważyłem, że moja żona
rozmawia z Marią. Na koniec Maria poprosiła
żonę o telefon. Później i ja miałem okazję dłużej
porozmawiać z Markiem, który poruszony
moim świadectwem życia z Bogiem, wyraził chęć
ponownego spotkania. Już jesteśmy umówieni!
Wierzę, że to sam Bóg nami pokierował. Warto
być posłuszny Jego prowadzeniu. Jezus powiedział: „Zboże jest dojrzałe, gotowe do żniwa”.
Razem z moją żoną mieliśmy inne plany na to
wesele. Ale Bóg miał swój plan. On stawia na
naszej drodze ludzi, którzy są gotowi, by o Nim
słuchać i Go poznać. Czy zauważasz tych ludzi
wokół siebie?
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Tomasz Żółtko

Gdy piszę te słowa, w Polsce, Europie i na
Świecie - trwa pandemia wirusa COVID 19.
Miliony ludzi chorują, setki tysięcy umierają.
Nigdy wcześniej, za mojego dosyć długiego życia
(mam 58 lat) słowa Nauczyciela "czuwajcie więc,
gdyż nie znacie dnia ani godziny", nie brzmiały
w skali społeczeństw tak wyraziście i tak aktualnie. Wszystko, co przyjęliśmy w sposób pyszałkowaty i bezmyślny uznawać za naszą oczywistą
i przynależną nam strefę komfortu, czyli poczucie
bezpieczeństwa, przewidywalności, określonego
standardu życia, kontroli, panowania nad
światem itp - za sprawą nowego mikroba, staje się
coraz bardziej mgławicowe. W tym kontekście,
jak najbardziej na miejscu jest zachęta do (jakby
to nie brzmiało niezręcznie) porządkowania
swojego życia oraz do refleksji: kim jestem?
Dokąd zmierzam? Oraz, że to moje "zmierzanie"
może się nagle w dramatycznych okolicznościach
"samotnej niemożności wzięcia kolejnego
oddechu" zakończyć! Dlatego... jednajmy się
z Bogiem! Ale, żeby móc to czynić, trzeba cokolwiek o tym Bogu wiedzieć. Wiedzieć, czyli mieć
świadomość kim On jest, co dla nas uczynił i co
z tego wynika, a nie opierać się na naszych
subiektywnych intuicjach lub obciążonych
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kulturowo tradycjach czy wyobrażeniach. Stąd
moje pytanie - czy my wszyscy, mieniący się być
chrześcijanami i rozumiejący czym jest chrześcijaństwo - jesteśmy choćby najmniejszą „Jezusową inspiracją” dla ludzi, z którymi się spotykamy? Łatwo jest bowiem szeroko dywagować
o misji i misjonarzach "gdzieś na świecie", ponieważ w przeważającej większości wypadków te
sprawy bezpośrednio nas nie dotyczą.
Robi się trudniej, gdy zadamy sobie trud
"zaglądnięcia sobie do duszy" i skonfrontowania
się z refleksją: czy dla moich sąsiadów, kolegów
z pracy, jestem zachętą do porządkowania życia
przed Bogiem? Czy to, co mówię, jak się zachowuję, co sobą reprezentuję, ułatwia owo "porządkowanie i jednanie", czy może wręcz przeciwnie?
Inaczej. Czy Jezus Chrystus jest we mnie dla
takich osób widoczny? Jeszcze inaczej. Czy los
tych ludzi cokolwiek mnie obchodzi?! Czy może
w praktyce okazujemy się być zacietrzewionymi
nienawistnikami, którzy swoje emocjonalne
deficyty rekompensują sobie chorymi wojnami
o noszenie maseczek oraz snującymi tyleż groteskowe, co czasami bezdennie głupie, różne eschatologiczno-spiskowe teorie dziejów? Wykorzystujmy czas, gdyż dni są złe...

Jesteś Potrzebny!

Słowo na dzisiaj
– na zawsze!
Emilian Kujawski

Wśród wielu narzędzi oferowanych przez
Szukając Boga, którymi możemy oddziaływać
misyjnie, jest „Słowo na dzisiaj”.
Rozważania biblijne Boba i Debby Gassów
można otrzymywać w formie codziennego
e-maila, wiadomości w komunikatorze Messenger lub kwartalnika (w formie e-booka lub papierowej). Są to świetne materiały, zarówno jako
podstawa do własnych refleksji, jak i na upominek. Co najlepsze: nieważne jaką formę wybierzesz – wszystko jest 100% za darmo! Czy warto
ich używać? Czy to dla mnie? Niech sztuka
obroni się sama. Poniżej fragment rozważania pt.
Dostarczyciele Bożego błogosławieństwa z 20
października 2020 r.:
„Będę ci błogosławił, rozsławię twoje imię i staniesz
się błogosławieństwem” (Księga Rodzaju 12,2)
Bóg obiecał błogosławić Abrahama i uczynić jego
imię wielkim z jednego powodu: by mógł być dla
innych błogosławieństwem. Jezus uczył swoich
uczniów, by byli tymi, którzy niosą błogosławieństwa i jako pierwsi reagują na potrzeby innych.
Dlatego tak często angażował ich w cuda, jakie
czynił – w ten sposób ich szkolił. Kiedy nakar-
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mionych zostało pięć tysięcy osób, cud pomnożenia miał miejsce wtedy, gdy chleb i rybki były
przekazywane im przez uczniów. Jezus był
źródłem oni byli dostarczycielami (Ewangelia
Mateusza 14,13-21).
Bóg również ciebie powołuje jako doręczyciela.
Czasami nie dostrzegamy błogosławieństwa,
ponieważ jest ono w formie nasienia, wyciągamy
więc wniosek, że nie mamy tego, co jest potrzebne. To nie tak. Jezus nauczał: „Królestwo Boże
przypomina człowieka, który rzuca ziarno
w ziemię. Czy on śpi, czy wstaje w dzień
i w nocy, ziarno kiełkuje i rośnie, a on nie wie,
jak. Ziemia bowiem sama z siebie wydaje plon:
najpierw trawę, potem kłos, w końcu pełne
zboże w kłosie. A gdy plon dojrzeje, chwyta się za
sierp, gdyż nadeszło żniwo” (Ewangelia Marka
4,26-29). Zauważ słowa: „ziarno kiełkuje
i rośnie, a on nie wie, jak”. Zamiast mówić: „Jak
Bóg miałby mnie użyć?”, bądź świadomy
i wrażliwy na potrzeby innych. Masz coś, co Bóg
może wykorzystać, a kiedy On to pobłogosławi,
będziesz zadziwiony.
Cud pomnożenia chleba i rybek zaczął się od
czyjegoś spostrzeżenia: „Ci ludzie muszą coś

strona 15

zjeść”. Wtedy uczniowie odkryli, że Jezus może
użyć tego, co mieli, choć wydawało się, że to tak
niewiele.
Każdy z nas może być błogosławieństwem dla
innych. Każdy ma Boże nasionko, które ma siać
i pozwolić, by On dawał wzrost.
Zachęcamy zatem do dzielenia się „Słowem na
dzisiaj” z rodziną, znajomymi, a może nawet
nieznajomymi, których spotykasz na co dzień.

1. Jeszcze lepsze dotarcie do ludzi szukających wyjścia z trudnych sytuacji życiowych poprzez promocję platformy
www.Kursy.SzukajacBoga.pl.
2. Powołanie nowych osób do zaangażowania się w misję internetową jako
e-trenerzy, prowadzący małe grupy czy
wspierający finansowo.
3. Mądrość, by wybierać dobre tematy
kolejnych kursów i tworzyć je tak,
by były atrakcyjne dla nowych osób.
4. Wyleczenie z choroby (COVID-19)
kilku naszych e-trenerów i pracowników
oraz wielu uczestników kursów.
Dziękujemy,
zespół DEOrecordings i SzukajacBoga.pl

Chcemy, by te materiały były zawsze darmowe,
jednak ich cykliczne wydawanie kosztuje. Jeśli
czujesz w sercu Boże wezwanie, prosimy Cię
o darowiznę. Najprościej dokonać wpłaty przez
Internet, klikając przycisk „Wspieraj” na stronie
www.SlowoNaDzisiaj.pl
Na tej samej stronie można zamawiać też prenumeratę „Słowa”.
Bądź dostarczycielem Bożego błogosławieństwa!

Zaproś tych, na których Ci zależy na darmowy kurs: Rozpakuj Prezent

„Bóg przygotował prezent dla każdego z nas. Może się wydawać, że nie ma to dużego
wpływu na nasz świat, ale to tylko pozory. To właśnie przyjęcie Bożego prezentu
może dać spełnienie i pełny sens naszemu życiu. Nie czekaj. Rozpakuj go!”

www.kursy.SzukajacBoga.pl/bozy-prezent

na stronie stowarzyszenia:
deorecordings.pl/biuletyn
lub telefonicznie: 33 855 36 21

ul. Malinka 65D/2, 43-460 Wisła

tel. (+48) 33 8553621, e-mail: deorecordings@ccm.pl

www.deorecordings.pl

