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Od redakcji
Bogusia Król
Redaktor Biuletynu
Gdyby zapytać przypadkowego przechodnia, co
jest dla niego najważniejsze w życiu, z pewnością
usłyszymy, że rodzina i zdrowie, niektórzy może
dodadzą, że Bóg. Skoro jest tak dobrze, dlaczego
jest tak źle? Czy wartości jakie wyznajemy mają
wpływ na to jak żyjemy?
Spójrzmy na zdrowie – by się nim długo cieszyć
wiemy, że powinniśmy zachowywać właściwą
równowagę pomiędzy pracą, a odpoczynkiem,
zdrowo się odżywiać, ćwiczyć, badać się, dbać
o środowisko, itp. Ile czasu, myśli i działania
temu poświęcamy?
A rodzina? Ile wkładamy w nią naszego czasu kreatywności, gotowości do słuchania, chęci pokonywania egoizmu i lenistwa? Na którym miejscu
priorytetów tak naprawdę się znajduje? Wiedzę
mamy ogromną, bo przecież ilość poradników,
konferencji i wykładów na te tematy jest więcej
niż kiedykolwiek.
Skąd wobec tego rosnąca ilość rozwodów, również
wśród wierzących? Czy taki rozdźwięk pomiędzy
tym, co mówimy, a co robimy nie powoduje, że
żyjemy w stałym poczuciu winy? Sprawiamy wrażenie, że poczucie wolności, które obiecał nam
Bóg jest poza naszym zasięgiem. „Prawda was
wyzwoli”, powiedział Jezus. Nie wiedza jest nam
potrzebna, ale Prawda, której będziemy chcieli się
poddać i jej słuchać, realizując ją w praktyce. Jako
wierzący ludzie mamy chodzić w prawdzie, szczerości i integralności.

„Będę prowadził spójne (integralne) życie,
także wtedy gdy przebywam w swoim domu”
Psalm 101,2.
Przede wszystkim w swoim domu! - można
by dodać... Każdy z nas dobrze wie, że w sferze praktyki wszyscy potrzebujemy pomocy.
W Deorecordings rozwijamy przede wszystkim
takie narzędzia, które angażują osobiście i odpowiadają na indywidualne potrzeby. Motto Outbacku brzmi: „usłyszałem i zapomniałem, zobaczyłem i zapamiętałem, zrobiłem i zrozumiałem”.
Widzimy, że to jest klucz do prawdziwej przemiany życia. Na Platformie Szukając Boga otrzymujemy setki próśb o pomoc od osób w kryzysach
rodzinnych. Wydaje się, że obecny czas izolacji
dodatkowo odsłonił pustkę, którą wielu starało
się do tej pory przykrywać zabieganiem i brakiem
czasu. I właśnie w odpowiedzi na te potrzeby
powstały Weekendy Outback, podczas których
obserwujemy diametralne, cudowne zmiany
w życiu małżonków, a także w relacjach rodzic
– nastolatek.
Niech ich świadectwa będą dla Ciebie inspiracją
i zachętą, by nie poprzestawać na tym co jest teraz, bo zawsze może być lepiej. Czego dowodem
jest i nasze małżeństwo:) Bo o czym przypominają p. Kłapowie w bardzo ciekawym wywiadzie na temat małżeństwa -– jeśli coś nie działa
w związku, rozwiązaniem nie jest zmiana partnera, ale siebie!
Zachęcam do prześledzenia artykułów i skorzystania z przygotowanych propozycji. Zadbajmy
o swój związek, rodzinę, ale też pomyślmy przy
okazji, komu możemy w tym temacie pomóc.

Od miłości do nienawiści
- naprawdę tylko jeden krok?
Wywiad z Nelą i Zbyszkiem Kłapami

Emilian Kujawski: Tematem numeru jest małżeństwo jako podstawa zdrowej rodziny. Co
sprawia, że coraz częściej widzimy w praktyce,
że nasze tytułowe hasło “od miłości do nienawiści jeden krok” rzeczywiście wydaje się być
prawdziwe?
Zbyszek Kłapa: Ludzie nie rozumieją czym jest
miłość. Jeżeli rozumiemy ją jako uczucie, to nie
możemy się dziwić, że jej miejsce łatwo może zamienić inne uczucie, np. obojętność lub nienawiść. Miłość traktowana jako uczucie trwa dopóty, dopóki wszystko jest po naszej myśli, ale gdy
druga strona nas zawodzi, to indukuje frustrację,
niechęć, gniew, wreszcie nienawiść. Miłość rozumiana jako uczucie nie wymaga wysiłku. Jednak
rozumiana właściwie, jako postawa nakierowana na dobro partnera, wymaga stałego wysiłku,
choćby do radzenia sobie z tym, co nam nie pasuje, przeszkadza, denerwuje itd.
Nela Kłapa: Prawdziwa, dojrzała miłość kocha
POMIMO. Pomimo, że mnie zawiodłeś, zdenerwowałeś, zasmuciłeś, zapomniałeś o rocznicy, nie
trafiłeś z prezentem itd.
Małżeństwa rozpadają się coraz częściej i coraz

szybciej. Czy jesteśmy źle przygotowani do
małżeństwa?
ZK: Wygląda na to, że tak. To, jak dziś ludzie
przygotowują się do małżeństwa pozostawia
wiele do życzenia. Powinno się zaczynać w rodzinnym domu, gdy dzieci „uczą się” małżeństwa, obserwując harmonijne pożycie rodziców.
Niestety, rzadko ma to miejsce. Młodzi kopiują złe wzorce, po omacku wchodzą w rolę męża
i żony. Prowadzimy kursy przedmałżeńskie
i obserwujemy, jak wielu młodych ludzi nie dojrzało jeszcze do związku. A dojrzewanie dopiero
w małżeństwie jest bardzo bolesne.
NK: Ta niedojrzałość bierze się z ludzkiego myślenia, które podpowiada: poszukaj sobie odpowiedniej osoby, zakochaj się i ożeń. Jak nie zagra
- wróć do punktu wyjścia. Boże myślenie zasadniczo się różni: stań się odpowiedzialną osobą
i dopiero wtedy łącz się z kimś, zakochaj się
i ożeń, jak nie zagra - wróć do punktu wyjścia,
czyli pracuj nad sobą. W tym ujęciu bycie nieodpowiednią osobą oznacza brak przygotowania.
Młodzi bardzo potrzebują pomocy, naprowadzenia na właściwe tory, przygotowania do wspólnego życia, tym bardziej, że sami często wywodzą
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się z rodzin, które źle funkcjonowały.
Macie ogromne doświadczenie w pracy z małżeństwami. Odbywacie mnóstwo spotkań,
rozmów. Czy na tej podstawie moglibyście
wskazać, co - mówiąc brutalnie - dobija dziś
małżeństwa? Z jakimi problemami najczęściej
do Was przychodzą?
NK: Z totalnym rozczarowaniem sobą. Wcześniejsze oczarowanie zamienia się w pełne frustracji rozczarowanie. Wzajemne pretensje, nieumiejętność komunikacji, niespełnione oczekiwania,
zdrada – to słyszymy najczęściej.
ZK: Co dobija małżeństwa? Egoizm. Zamiast
myśleć „my – nasze”, myślą „ja – moje”. Przedkładanie swojego dobra, wygody, spełnienia nad
dobro partnera i wspólne. Jeżeli egoizm łączy się
z brakiem dobrej i głębokiej komunikacji, małżeństwu grozi katastrofa! Nierozwiązywane na

bieżąco problemy tak szybko narastają, że najprostszym wyjściem wydaje się być rozwód. Pary
szukają szybkiego rozwiązania sytuacji, w której są. Wolą więc uciec w rozstanie niż podjąć
wyzwanie naprawy związku, wymagające czasu
i wysiłku. Gdyby pary od początku starały się
rozmawiać, będąc otwartymi na siebie nawzajem, na bieżąco „rozgryzać” wzajemne oczekiwania, potrzeby, żale to poradnictwo nie byłoby tak
bardzo potrzebne.
Boże myślenie zasadniczo się różni [od naszego]: stań się odpowiedzialną osobą i dopiero
wtedy łącz się z kimś, zakochaj się i ożeń,
jak nie zagra - wróć do punktu wyjścia, czyli
pracuj nad sobą.
Nie ukrywam, że znamy się nie od wczoraj,
a znamy się z Weekendów Outback. Zanim
zostaliście wolontariuszami Outbacku, byliście - podobnie jak ja i moja Ukochana Żona

„Młodzi kopiują złe wzorce, po omacku wchodzą w rolę męża i żony.”
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- uczestnikami jednego z weekendów. Czy tacy
eksperci od relacji małżeńskiej mogli doświadczyć na Outbacku czegoś nowego?
ZK: Eksperci też mają swoje słabości. Byliśmy
ciekawi, co może nam dać taki tajemniczy weekend. Było klimatycznie, dynamicznie, momentami zaskakująco. Na pewno było to wspólne przeżywanie, dzielenie emocji, nakierowanie tylko na
siebie, oderwanie od zgiełku otoczenia. Wspólne refleksje. Po prostu razem: Nela i Zbyszek.
I z tego bardzo się cieszyliśmy, choć od 40 lat stale
jesteśmy ze sobą, bo razem pracujemy. Mimo to,
Outback pewne rzeczy nam uzmysłowił.
NK: W dniu, w którym odbywały się zajęcia
sportowe, jedna z aktywności mnie zaskoczyła.
Jak na tacy obnażyła moją słabość, że lubię pociągać za lejce w naszym związku. Wydawało mi się
wcześniej, że już to przerobiłam, że jestem żoną
rozumiejącą podporządkowanie się „głowie”,
czyli mężowi, ale oto dotarło do mnie, że czasa-

mi wchodzę w rolę Zbyszka. Odkryłam jeszcze
jedną rzecz, która była powodem naszych spięć:
narzucam Zbyszkowi sposób robienia czegoś.
Olśniło mnie: „Nela, jeśli Zbyszek robi coś inaczej niż ty, to nie znaczy, że robi to źle”. Możesz
się domyślić, że mieliśmy potem długą i ciekawą
rozmowę.
ZK: Mnie ujęła postawa armii wolontariuszy.
Czułem się trochę nieswojo będąc traktowany jak
król! Kiedy sami staliśmy się wolontariuszami,
zobaczyliśmy ważność i wartość usługiwania. To
wielki walor Outbacków. Dlaczego? Bo otwiera
oczy na potrzebę wzajemnego usługiwania sobie,
a w małżeństwie to ważna rzecz. Z resztą i na
Outbacku, i w małżeństwie wzajemne służenie
niesie ze sobą wiele pozytywnych emocji. Chwile
przeżyte na pierwszym Outbacku uświadomiły
mi na nowo, że Nela jest dla mnie najważniejszą
i najbliższą osobą.
Dla mnie, wolontariusza Outbacku, to nie-

Nieodłącznym elementem Outbacku są ćwiczenia sportowe, które są okazją do dobrej zabawy, ale także do
przełamywania własnych barier
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tydzień… To taki żart. Kluczem do bycia „supermężem” czy „superżoną” jest serce oddane Bogu.
Tu zacytujemy Pismo: Szczęśliwy jest człowiek,
który stale trwa w bojaźni Bożej, lecz kto zatwardza serce wpada w nieszczęście (Prz 28:14).
Każdy małżonek musi dbać o relację z Bogiem,
bo ona w ogromnej mierze decyduje o powodzeniu związku.

zwykły przywilej móc na własne oczy oglądać
jak w ciągu 2 dni do zera kruszeją mury narosłe w małżeństwie przez lata. To jakby krok w
drugą stronę: od nienawiści do miłości. Jak to
możliwe?
ZK: Intensywne przeżycia emocjonalne, układ tematyczny weekendu, ale przede wszystkim Duch
Święty, sprawiają, że różne kłódki znajdują swoje
klucze, a wzniesione mury zaczynają się kruszyć.
Wierzymy, że małżonkowie, którzy zaproszą Boga
na scenę swojego związku przed lub w trakcie
weekendu, więcej wezmą dla siebie z tych dwóch
dni. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Tylko
w Nim jest możliwe całkowite uleczenie relacji.
Jak powinienem pracować nad sobą, by utrzymać taki „outbackowy żar”, o którym mówicie? Innymi słowy, jak mam trenować, by być
„supermężem” już na zawsze?
ZK: Proponujemy Ci wyjeżdżać na Outback co

NK: Na Outbacku jesteśmy zachęcani, by wypracować nawyk codziennego spędzania czasu z Bogiem. Dostajemy pomoc do czytania
Słowa, która ma ułatwić to zadanie. Takie codzienne trwanie w bojaźni Bożej ma kluczowe
znaczenie. Wtedy Bóg działa, zmieniając Twoją
motywację i postawę. To przyniesie odczuwalną
zmianę w Twoim życiu i dla Twojego małżeństwa.

Nela i Zbyszek Kłapowie
www.eb.org.pl

Nela ze Zbyszkiem są koordynatorami Projektu
Edukacja Biblijna w Biblijnym Stowarzyszeniu
Misyjnym. Prowadzą warsztaty dla małżeństw,
rodziców i katechetów. Autorzy materiałów
szkoleniowych „Poznaj i nauczaj” oraz serii podręczników do nauczania Słowa Bożego dzieci
i nastolatków. Rodzice trzech zamężnych córek,
dziadkowie.
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Nasz „Skok
Zaufania”
Rysiek i Gabrysia Krzywoń
ŚWIADECTWO

Nasz Outback miał miejsce w 2017r. Byliśmy
zapraszani przez kilka lat, ale jakoś ciągle brakowało nam odwagi i determinacji, by pojawić
się w Kiczycach. Gdzieś wewnętrznie czuliśmy
potrzebę, by wziąć udział w tym wydarzeniu, by
wzmocnić swoją relację z Bogiem, wskoczyć na
wyższy poziom, poznać innych ludzi poszukujących prawdy, czy wymienić się doświadczeniami
w obcowaniu z Najwyższym. Z drugiej jednak
strony mnogość obowiązków, szybki tryb życia,
opieka nad dwójką dzieci… wiecie o czym mówimy. Każdy powód był dobry, by tym razem również zrezygnować. Wydawało nam się, że jesteśmy
tacy zwyczajni, bez wielkich życiowych osiągnięć,
ale też bez większych życiowych porażek. A ten
weekend przecież jest dobry głównie dla małżeństw, którym grunt pali się pod nogami.
Nadszedł rok 2017, który był dla nas niesłychanie trudny. Gabrysia nie potrafiła się odnaleźć
w nowej pracy, co bardzo ją przytłaczało, ja również zmieniłem pracę i już po miesiącu wiedziałem, że to był poważny błąd. Atmosfera w domu
była nieco przygnębiająca, jednak jako małżeństwo nie przeżywaliśmy żadnego kryzysu, choć
gdzieś tam czuliśmy, że namiętność już nieco
zwietrzała, nasze rozmowy bywają krótkie i przelotne, a nasze dzieci i troska o codzienne sprawy,
zdominowały nasze życie. Byliśmy bardziej psy-

chicznie, niż fizycznie poturbowani i po kolejnej
propozycji, doszliśmy do wniosku, że tym razem
nie marnujemy okazji – to miała być chwila oddechu od codzienności, spędzenie czasu razem
tylko we dwoje. Spotkanie się w ciszy z Bogiem,
by znaleźć odpowiedź na pytanie, co będzie dalej z naszym życiem zawodowym, gdzie mamy
zmierzać, jak On widzi nasze małżeństwo, naszą
relację z Nim i naszymi bliskimi.
Pewnego piątkowego popołudnia, „z duszą na
ramieniu” ucałowaliśmy nasze dzieci, oddaliśmy je w ręce dziadków i ruszyliśmy do Kiczyc
z nadzieją na romantyczny weekend - zwłaszcza,
że mieliśmy go spędzić pod namiotem. Szybko
okazało się jednak, że program weekendu nie
przewidywał zbyt wiele czasu na tę jakże przyjemną czynność. Outback to wyjątkowy czas w
dzisiejszej rzeczywistości, bez wszechogarniającego zalewu niepotrzebnych informacji, wiadomości, TV, Internetu, telefonu.
Był to dla nas szczególny czas, gdyż znowu mogliśmy złapać się za ręce, popatrzeć sobie w oczy,
pobyć ze sobą, porozmawiać o problemach (również z innymi uczestnikami weekendu), wychowaniu dzieci, o naszej relacji z Bogiem, o życiowych, smutkach i radościach, o naszych małych
zwycięstwach i porażkach – rozmów, których tak
bardzo brakuje w dzisiejszym świecie, gdzie zwyczajna rozmowa z drugim człowiekiem i empatia
staje się coraz bardziej deficytowym towarem.
Był to także czas wylewania łez, ponieważ we
wspaniały i łagodny sposób nasz Ojciec w niebie mówił do nas jak bardzo nas kocha pomimo
naszych wad, niedociągnięć i wielu niedoskonałości. Uśmiechy ludzi, aktywnie spędzony czas,
pozytywne nastawienie, głęboki życiowy przekaz
podany w bardzo praktyczny sposób – czas jakie-
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go do tej pory nie doświadczyliśmy i za którym
bardzo tęskniliśmy.
Po tych kilku latach możemy z wdzięcznością powiedzieć, że Outback’owy weekend był dla nas
wielkim skokiem zaufania. Bóg otworzył przed
nami nowe drzwi zarówno dla naszego małżeństwa, ale także naszej rodziny i dla naszych zawodowych spraw. Niedługo po naszym Outback’u
ja zmieniłem pracę w bardzo niecodziennych
i niezwykłych dla mnie okolicznościach, które
tylko Bóg mógł zaplanować i sprawić, by stały
się realne. Gabrysia czekała na zmianę pracy nieco dłużej, zaliczając po drodze wiele bezsennych
nocy, bijąc się z myślami i pytając Boga, co dalej. Ale tym razem Bóg okazał się niesamowitym,
wiernym i nieprzewidywalnym kreatorem naszego życia. Podarował jej pracę, w której ma możliwość realizować swoje marzenia, w atmosferze
zrozumienia i przyjaznych emocji.

Nadal popełniamy dużo błędów, jesteśmy niedoskonali i to na wielu płaszczyznach, zawodzimy
naszego Pana, tych których kochamy, kolegów
i koleżanki w pracy, ranimy siebie w małżeństwie. Mamy problemy z przebaczaniem, dajemy się zwieść pokusom… Ale! Mamy mocny,
stabilny punkt odniesienia, który pozwala nam
w porę zauważyć to, co złe, powiedzieć STOP
i nie brnąć dalej. Bóg podarował nam także nowych przyjaciół. Podczas naszego „skoku zaufania” my mieliśmy tylko powiedzieć TAK, a ON
działa w nieprzewidywalny i czasami szokujący
nas sposób.
„ A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim
ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest
z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani” ( List do Rzymian 8.28)

Rysiek z Gabrysią podczas jednego z ćwiczeń na Outbacku
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Wesprzyj
Outback!
Emilian Kujawski
Zaproszenie

Tempo życia, stres, mnóstwo bodźców i ofert
sprawia, że wielu ludzi gubi z oczu najważniejszy
cel. Często pierwszą ofiarą tego zagubienia są relacje z najbliższymi. Członkowie rodziny cierpią,
wszystko się rozpada... Czy można ten trend odwrócić? Oczywiście!
Weekendy Outback Polska to sprawdzone (mamy
na to sporo dowodów) remedium na rodzinne
problemy. Od 2013 roku mamy przywilej na własne oczy oglądać jak Bóg ratuje polskie społeczeństwo - rodzina po rodzinie. Pary małżeńskie i pary
rodziców z nastolatkami już 5 razy w roku mają
szansę na odbudowę najważniejszych relacji miłości do Boga i miłości do małżonka / dziecka.
Weekend Outback to miejsce wolne od „rozpraszaczy”, czyli tego wszystkiego, co na co dzień
przeszkadza nam w doświadczaniu prawdziwej
bliskości. To zabawne i kreatywne zajęcia odbywające się na świeżym powietrzu, energetyzująca
i inspirująca muzyka uwielbienia, poruszające
historie życia oraz pyszne posiłki. Atrakcyjne połączenie kempingu i ośrodka wypoczynkowego
służy „wyluzowaniu się”, zatrzymaniu, wyciszeniu i szczerym rozmowom. Weekend Outback
to prawie 2 doby wypełnione cudami, kiedy Bóg
kruszy mury narosłe między bliskimi osobami.
On dotyka serca i otwiera przestrzeń do przeba-

czenia, pojednania i rozpalenia na nowo miłości
na zupełnie innym poziomie.
Naszym pragnieniem jest gościć na Weekendach
Outback wszystkich potrzebujących, a potrzebują takiego weekendu… wszyscy! Zaproś i przyjedź na Outback z kimś, kogo kochasz, a zobaczysz, że będzie to najlepsza inwestycja w waszą
relację. Przeżyjesz niezapomniany i wyjątkowy
weekend. Rozpoczniesz „Niekończącą się przygodę”.
W 2021 planujemy następujące Weekendy:
Ośrodek H2O w Kiczycach:
11-13 czerwca 18-20 czerwca 17-19 września
Ośrodek na Podkarpaciu:
10-12 września 24-26 września
Mamy świadomość, że dla wielu osób barierą jest
koszt. Pełna stawka dla pary to 600 zł. Od zawsze
jednak mówimy, że finanse nigdy nie mogą być
przeszkodą w dostępie do Bożej Łaski. Dlatego
uruchomiliśmy bony podarunkowe oraz program stypendialny, dzięki którym możesz podarować znajomej lub nieznajomej parze szansę na
nowe życie!
Bony podarunkowe znajdziesz w sklepie internetowym CCM.pl, natomiast fundusz stypendialny Outback zasilisz szybkim przelewem poprzez stronę https://deorecordings.pl/wspieraj/
(wybierz cel: “Outback Polska”). To inwestycja,
która zawsze się opłaca! Ratuj z nami polskie
społeczeństwo - rodzina po rodzinie!
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Co o Outbacku mówią uczestnicy?
Spełniło się moje marzenie, którym było
przeżycie takich chwil z żoną po 20 latach
małżeństwa.
Przyjechałem z pokiereszowanym związkiem, wyjeżdżam z żoną przyjacielem,
pełny pokoju i wiary.

Bóg dotknął miejsca schowanego głęboko, nawet nie miałam świadomości, że
tam jest, a okazało się, że jest kluczem do
prawdziwej wolności i do głębszej relacji
z mężem.

Outback to najlepsze SPA!

To był wyjątkowy czas z mężem, zobaczył
to, czego nie miałam siły już mu mówić,
bo nauczyłam się żyć bez niego.

Odpoczęłam duchowo, poczułam się jak
na ekskluzywnych wakacjach.

Powrót do korzeni związku, uświadomiłem sobie, dlaczego jestem ze swoją żoną.

Na nowo zakochałam się w moim mężu.

Odgrzebaliśmy naszą wspólną dziecięcą
radość!

www.outbackpolska.pl
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Związek od nowa
Andrzej Pilch
Refleksja

Przed czterema laty Jurek został zaproszony wraz
ze swoją żoną na Outback. To był dla nich bardzo
owocny czas, czego dowodem było kilka miesięcy
dobrych relacji w ich małżeństwie po Outbacku.
Jednak po kilku miesiącach znowu zaczęły pojawiać się kłótnie i problemy. Żona Jurka wiedziała,
że sami nie dadzą sobie rady i postanowiła szukać
pomocy. Wtedy spotkaliśmy się po raz kolejny.
Rozmawialiśmy, próbowaliśmy pomóc ale szło
to dość opornie. Spotkaniom towarzyszyło wiele emocji i trudnych chwil. Po pewnym czasie,
żona Jurka postanowiła zrezygnować ze spotkań,
nie widząc zmian w postawie męża. Dołączyła do
grupy wierzących kobiet.
Nastał czas, gdy zaczęliśmy spotykać się z Jurkiem tylko we dwoje. W trakcie jednego z takich spotkań zapytałem go, czy był taki moment
w jego życiu, że spotkał się osobiście z Jezusem
w namacalny sposób? Zadałem mu pytanie, czy
zrobił kiedykolwiek z Jezusem „misiaczka”? Jurek
odpowiedział, że słyszał o Bogu, ale „misiaczka”
nigdy z Nim nie zrobił. Przedstawiłem mu Ewangelię i opowiedziałem o Zbawieniu. Zapytałem
czy chciałby się pomodlić. Jurek uniżył się przed
Jezusem, wyznał mu swoje grzechy, żałował za nie
i poprosił, by Jezus został jego Panem i Zbawicie-

lem. W tym czasie Jurek poznał też innych wierzących ludzi niedaleko miejsca zamieszkania.
Zaczął uczęszczać na różne chrześcijańskie spotkania. Równocześnie ich relacja małżeńska na
tyle się pogorszyła, że wyprowadził się z domu.
Nasze spotkania, ze względu na odległość, stały
się coraz bardziej sporadyczne. Początkiem tego
roku zadzwonił do mnie z cudowną wiadomością. Ich sytuacja w małżeństwie zmieniła się
i poprawiła na tyle, że wrócił do domu. To była
naprawdę wspaniała nowina.
Uświadomiłem sobie, po raz kolejny, że w ciągu tych kilku lat miał miejsce pewien proces.
Naprawa i odbudowa relacji w małżeństwie nie
dzieje się tak szybko, jak byśmy tego oczekiwali. Zmiany zachodzą stopniowo, krok po kroku.
Często w ten proces zaangażowanych jest wiele
osób.
Wisienką na torcie był telefon od Jurka, który
zorganizował spotkanie, na które zaprosił najważniejsze osoby ze swojego życia. W trakcie
tego wyjazdu zaświadczył, że chce żyć razem
z Jezusem i według Bożego Słowa.
Bóg działa w naszym życiu. Duch Święty dokonuje niesamowitej transformacji, a nie jakiejś
chwilowej zmiany. Ale nie dzieje się to „ot tak”,
samo z siebie, ale jest wynikiem długich modlitw
i ciężkiej pracy. Bóg, kiedy z nim współpracujemy, jest w stanie zmienić nasze przekonania
i sposób patrzenia na świat. Ale, co najważniejsze, On uzdrawia nasze zranienia i kształtuje nasz
charakter.

O miłości
małżeńskiej
Tomek Żółtko
Felieton

Pomimo zaklinania rzeczywistości przez różnego rodzaju „progresistów”, człowiecze szczęście
i spełnienie wiąże się z miłością.
Wiąże się z tą „dziurą w duszy”, która powoduje że samotność jest trudna, czasem wręcz wyniszczająca i że jej „załataniu” nie dają rady ani
przygodny seks, ani duże pieniądze, ani ciekawa
praca, czy nawet poznawanie świata…
Po prostu – każdy z nas chce kochać i być kochanym. Kropka! Pragniemy bezpieczeństwa wspólnoty, świata zarezerwowanego tylko dla dwojga
ludzi, wspólnoty opartej na przymierzu, w którym obietnica miłości i wierności „na dobre i na
złe aż śmierć nas nie rozłączy” brzmi zachwytem:
„Dla mnie jesteś najwspanialszym/szą, najdzielniejszym/szą… i pod każdym innym względem
NAJ spośród wszystkich mężczyzn (kobiet) na
całym globie!” Taki swoisty rodzaj wyróżnienia
i wybrania! Jakże wiele gubią w tym względzie ci
wszyscy, którzy wybierają życie w tzw. wolnych
związkach…

Choć od mojego ślubu minie w tym roku już
28 lat, to jednak ciągle mam przed oczyma moją
przepiękną Żonę, obiecującą mi miłość nie
z powodu jakiegoś rytuału, ale dlatego, że stałem
się dla niej najbardziej ekscytującym mężczyzną
spośród wszystkich innych i ona w ten sposób
chciała mi to wyrazić. Przed Bogiem… przed
ludźmi… Duma rozpierała mi piersi! Taka atrakcyjna, przepiękna, inteligenta i seksowna kobieta
wybrała właśnie mnie!
Mija 28 lat i nic się nie zmieniło. Moja Żona jest
dalej moją zachwycającą królową, a ja (niestety
nadgryziony już nieco czasem, podtatusiały niedojda) ciągle tym jej najdzielniejszym i najszlachetniejszym rycerzem zmieniającym niezmiennie świat na lepsze. Nie ma skuteczniejszego leku
na męskie kompleksy. Zapewniam! Poczucie
bezpieczeństwa wynikające z przymierza miłości. Poczynając od seksualnego spełnienia aż na
wspólnocie duchowych tajemnic kończąc. Tutaj
intymność i tutaj intymność. Tak różne, a jednak
tak podobne.
Młodzi ludzie. Nie dajcie sobie wmówić, że podpisanie jakiegoś „papierka” zabija romantyzm
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miłości. Cóż to za miłość, jeżeli może być „zabita” przez podpis na formularzu! Jeżeli szukacie romantyzmu, to odnajdujcie go tam, gdzie on jest
– w publicznej obietnicy dozgonnego kochania,
złożonej jako wyraz zachwytu przez tego (tą) którym (którą) ty właśnie się zachwyciłeś/aś.
I chociaż nie zawsze - jak to w życiu – bywa z górki, to jednak wierność obietnicy sprawia, że dobrych chwil będzie zawsze więcej. Wiem o tym!
Więc, jeżeli mógłbym być na to dla kogokolwiek
jakimś, najmniejszym chociaż dowodem, to chcę
Wam napisać, że taki zwierz jak „wieloletnia ro-

Czy rok 2020 był
złym rokiem?
Henryk Król
Podsumowanie roku

Dlaczego zajmujemy się ewangelizacją, a nie, na
przykład pomocą humanitarną czy problemami
trzeciego świata? Ponieważ to było priorytetem
także dla Jezusa! On sam wielokrotnie powtarzał, że musi „iść i głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym”. Wielu zagubionych ludzi szuka
odpowiedzi w Internecie, dlatego my też chcemy
tam być. Przez ostatnie 10 lat intensywnie pracowalismy nad rozwijaniem bezpiecznej platformy uczniowskiej, gdzie poszukujący, prowadzeni
przez przygotowanych e-trenerów, dojrzewają
duchowo.

mantyczna miłość małżeńska” istnieje! Ponieważ
pomimo mojej geriatrii, zawsze za moją Żoną
tęsknię podczas rozstań, ciągle uwielbiam się
z nią całować, niezmiennie doprowadzają mnie
do szaleństwa jej powabne przemykania po sypialni „bez”, no i z całego serca zawsze jej kibicuję we wszelkich jej poczynaniach. Zaś gdy patrzę
na moje Dzieci, to znowu rozpiera mnie duma,
bo przecież urodziła je Ona, zaś One właśnie po
Niej są takie udane…
Bo miłość to wielka rzecz!

Rok 2020, choć bardzo nietypowy, był dobry
dla naszej misji.
• Na platformie z kursami zarejestrowało się 15
561 nowych użytkowników (2,5-krotnie więcej
niż w roku 2019),
• 150 aktywnych e-trenerów wymieniło 282 520
wiadomości z uczestnikami kursów - wszystko
dzięki platformie Kursy.SzukajacBoga.pl,
• Przygotowaliśmy nowe kursy: m.innymi “Jak
studiować Biblię”, “Jak chronić dziecko przed
pornografią”, “Jak wyjść z depresji” Jak radzić
sobie z lękiem”...
• Przeprowadziliśmy 22 internetowe konferencje, w których uczestniczyło tysiące uczestników,
• Odbyliśmy 427 spotkań małych grup
w Internecie,
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• Odparliśmy około 20 000 ataków hakerskich
na nasze strony,
• Otrzymaliśmy tysiące świadectw od ludzi, którzy przybliżyli się do Chrystusa poprzez tę służbę.
Całą chwałę za to pragniemy oddać naszemu
Panu!
Niezmiennie chcemy realizować misję prowadzenia ludzi w procesie uczniostwa. To ekscytująca
praca! Jeśli nie możesz się zaangażować bezpośrednio, możesz być jak Teofil (patrz Dz.1.1), dzięki
któremu ta służba będzie mogła się rozwijać.
Wszystkim, którzy już w jakiś sposób wsparli tę
pracę - bardzo serdecznie dziękujemy!

Nowa forma wsparcia - 1% podatku.
W tym roku po raz pierwszy mamy możliwość,
by we współpracy z partnerem - misją „ Dobro
Czynić”, pozyskiwać na nasze działania środki
z 1% PIT. Rozważ, proszę tę formę wsparcia
DEOrecordings. Podaruj nam 1% swojego
podatku wpisując w odpowiedniej rubryce deklaracji PIT nr KRS Misji „Dobro Czynić”:
0000253759 ze wskazaniem celu szczegółowego: DEOrecordings. Jeśli chcesz, możesz ściągnąć darmową aplikację do wypełniania PIT
z już określonym numerem KRS „Misji Dobro Czynić” pod linkiem: https://pity-format.
pl/2020/394_dcmckcwr
Niech Bóg Cię błogosławi!

Dołącz do nas w modlitwie!
Projekty zaplanowane na rok 2021:
• Udostępnienie aplikacji na smartfony „Codzienne Inspiracje” - zbiera ona w jednym miejscu nasze codzienne rozważania: „Cuda Każdego
Dnia”, „Słowo na Dzisiaj” i „Każdy Dzień”,
• Wprowadzenie kolejnych ciekawych i wartościowych kursów na platformie Kursy.SzukajacBoga.pl, w tym także adresowane do dzieci,
• Opracowanie nowych odcinków cyklu „Projekt
Biblia” i nowej serii kreskówek dla dzieci: „Księga
Ksiąg”,

• Kontynuację spotkań on-line „Dobre Popołudnie” i nowe osoby w kursach grupowych
• Wydanie nowych numerów kwartalnego biuletynu „Jesteś potrzebny” oraz rozważań „Słowo
na Dzisiaj”,
• Przeprowadzenie 5 Weekendów Outback,
Śniadania dla Kobiet i innych spotkań off-line
(wierzymy, że będzie to możliwe),
• Start nowych vlogów i rozwój istniejących.

