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Kursantką platformy Szukając Boga, która jako 
pierwsza podzieliła się ze mną swoją wstrząsają-
cą historią, była pewna dziewczyna. Na początku 
miło zaskoczył ją fakt, że są jeszcze na tym świe-
cie „takie dinozaury” – ludzie gotowi, by słuchać 
– a swoją wiadomość zakończyła, pisząc druko-
wanymi literami i dodając kilka wykrzykników: 
„POMOCY!!!”.

Powiem szczerze, że poczułam się wtedy bardzo 
malutka, zupełnie niekompetentna. To było za-
danie przekraczające moje możliwości. „W co Ty 
się wpakowałaś? – pojawiło się z tyłu głowy. – 
Przecież sobie nie poradzisz, do tego trzeba zawo-
dowców!”. Jednocześnie Bóg przypomniał mi, że 
to nie moje zadanie, by naprawiać życie człowieka 
i poskładać kawałki jego serca – ale Jego. Moją 
rolą jest bycie gotową, by z miłością i empatią 
wysłuchać drugiej osoby, i pozwolenie Duchowi 
Świętemu, by mną kierował. On przecież najle-
piej zna tę osobę po drugiej stronie monitora! On 
wie, przez co przechodzi i z czym się zmaga. I to 
On jest tym, który nas łączy, przekłada i tłuma-
czy zarówno (czasem nieudolne, nieuporządko-
wane i chaotyczne) zdania, za pomocą których 
poszukujący próbują opisywać swoje życie, jak 
i sposoby, w jakie jako e-trenerzy staramy się tym 
ludziom towarzyszyć. To uwalnia i pozwala spać 
w nocy. Nie muszę nosić ciężarów całego świata, 
ale mogę je złożyć na Tego, który ma mocne ra-
miona.

Pisanie z poszukującymi musi odbywać się „na 
kolanach” – nie ma innej drogi, nie można po-
pisywać się znajomością Pisma Świętego czy inte-

lektualnymi argumentami. To jest wojna, często 
wyczerpująca, a e-trenerzy są na pierwszej linii 
frontu – wtedy trwa prawdziwa walka o duszę 
osoby, która chce wyrwać się z ciemności i wyjść 
na światło, by doświadczyć mocy Boga w swoim 
życiu.

Bardzo polecam ten numer wszystkim, którzy – 
choć nie czują się kompetentni (co jest zaletą) – 
mają w sobie pragnienie, by służyć innym swoim 
uchem, sercem, Bożą radą, wsparciem i pomocą. 
Nie martw się, jeśli nie wiesz, od czego zacząć! 
W wywiadzie z Norbertem Klamą czy porusza-
jących świadectwach Doroty i Łukasza, którzy 
zostali e-trenerami, znajdziesz wskazówki, jak 
możesz to zrobić.

Jesteś potrzebny! 

Od redakcji

Bogusława Król 
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Nawróciłam się w połowie lutego 2016 roku 
w wyniku bardzo trudnych doświadczeń życio-
wych. Nastał czas, kiedy ludzie, wśród których 
się obracałam, nie pozwalali mi wyrazić tego, co 
czułam. Zanim zdążyłam w ogóle otworzyć usta 
i coś powiedzieć, już byłam gaszona przez wszyst-
kich: ludzi w pracy, rodziców i teściową, znajo-
mych, którzy zaczęli się wykruszać, aż ostatecznie 
znikli… Jedyną osobą, która w ogóle podjęła trud 
zrozumienia tego, co mam do powiedzenia, był 
mój mąż.

Taki stan rzeczy doprowadził mnie do depresji. 
Wszyscy wokół dawali sobie prawo do wyra-
żania siebie, do swoich opinii, a mi tego prawa 
konsekwentnie odmawiano. Zaczęłam mieć co-
tygodniowe ataki histerii, patrzyłam na świat 
w czarnych kolorach. Czułam się jak robot. Nie-
szczęśliwa… Pusta w środku… Umarła za życia. 
Pojawił się głos w mojej głowie, który kazał mi się 
zabić. Kompletnie tego nie rozumiałam. Przecież 
tak naprawdę chciałam żyć. Ale taka egzystencja 
była pozbawiona sensu.

Pewnej lutowej niedzieli w 2016 roku usiadłam 
do komputera, szukając namiarów na jakiegoś 
dobrego psychoterapeutę. Nie znalazłam takie-

go. Ale natrafiłam na platformę Szukając Boga. 
Mogłam tam napisać o swoich przeżyciach. Nie 
spodziewałam się, że znajdzie się ktoś, kto zechce 
mnie wysłuchać, zrozumieć i nie osądzać. Jakże 
miłe było moje zaskoczenie, kiedy odpisała mi 
trenerka i rozpoczęła ze mną korespondencję. 
Okazała mi szacunek, nie zbagatelizowała mo-
ich problemów… Dzięki niej rozpoczęłam kurs 
Dlaczego Jezus. Niestety nadal miałam myśli 
samobójcze – któregoś dnia nie wytrzymałam 
i krzyknęłam do Boga, będąc na ulicy: „Boże, 
wiem, że jesteś. Widzisz, jak cierpię. Tylko Ty mi 
zostałeś, nikt z ludzi nie jest w stanie mi pomóc. 
Jeśli Ty mi nie pomożesz, pójdę na zatracenie. 
Nie pozwól, by tak się stało. I proszę, spraw, 
bym poznała ludzi –chrześcijan – którzy szczerze 
mnie polubią, dla których moje poglądy, prze-
konania nie będą dziwne. Spraw, bym wreszcie 
poczuła się szczęśliwa. Duchu Święty, prowadź 
mnie od tej pory drogą prawdy, niczego bar-
dziej nie pragnę”. Zadziwiające jest to, że była to 
moja pierwsza modlitwa do Boga, którego po-
traktowałam jak Żywą Osobę. Nigdy wcześniej 
się tak nie modliłam, ale kiedy wykrzyczałam 
te słowa – poczułam ulgę i niesamowity pokój 
ducha. Jeszcze zanim ukończyłam kurs Dlacze-
go Jezus, zauważyłam, że znikło uczucie pustki 
i poczucie bezsensu, a pojawił się niesamowity 
głód poznania Boga. Zorientowałam się też, że 
częściej się uśmiecham, że niedzielne ataki histe-
rii się skończyły. Że coraz więcej i bardziej myślę 
o Bogu – i nawet chce mi się żyć! Zniknął głos 
z mojej głowy, nakazujący pozbawienia się życia! 
Nie myślałam już o śmierci!

Zapisywałam się na inne kursy na platformie 
Szukając Boga, aż w końcu zaproponowano mi, 
bym sama została e-trenerką. Zgodziłam się, 
choć na początku miałam pewne wątpliwości. 

Takie życie było 
pozbawione
sensu…

Dorota Sanecka
Świadectwo
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Jednak nie poddałam się. Ufałam Bogu. Po okre-
sie szkolenia zostałam e-trenerką. Jakiś czas póź-
niej dostrzegłam, że Bóg zabrał ode mnie niepew-
ność i strach. Już nie czułam się gorsza od innych, 
już nie bałam się nowych wyzwań. Moim mot-
tem stały się słowa: „Jeśli Bóg ze mną, któż prze-
ciwko mnie?”. Zaczęłam regularnie – każdego 
dnia – czytać Pismo Święte i aż dziwiłam się, jak 
bardzo Słowo Boże koi moją duszę, jak wszystko, 
co jest tam napisane, odnosi się do mnie i moich 
przeżyć.

Służba na platformie Szukając Boga jest bar-
dzo pasjonująca, pięknie jest móc towarzyszyć 
ludziom w ich poszukiwaniach Żywego Boga. 
Pięknie jest móc z nimi rozmawiać, studiować 
wspólnie Słowo Boże i być świadkiem nowego 
narodzenia kursantek. Po około dwóch latach 
bycia e-trenerką rozpoczęłam szkolenie na tre-
nerkę szkolącą kandydatów na trenerów. To nie-
samowite doświadczenie i niezwykły wzrost du-
chowy także dla mnie. Cudowną rzeczą jest móc 
rozmawiać z innymi dojrzałymi chrześcijanami 
o Jezusie, dzielić się wzajemnie osobistą relacją 
z Nim i przygotowywać ich do służby! Ciekawym 
doświadczeniem jest także prowadzenie spotkań 
online, wspólne rozważanie Słowa Bożego i dzie-
lenie się tym, co Bóg czyni w życiu każdej z nas. 
Niesamowite jest to, że inicjatorem tych spotkań 
jest sam Bóg! Ja sama bym się na to nie zdecy-
dowała, lecz Pan Bóg ma właśnie taki plan, a ja 
chcę czynić Jego wolę. Obecnie mam regularne 
spotkania w trzech kobiecych grupkach online. 
Pierwsza grupka to dwie Polki mieszkające za 
granicą (w Niemczech i USA), które w pobliżu 
miejsca zamieszkania nie mają możliwości bycia 
w żadnej chrześcijańskiej społeczności – te coty-
godniowe spotkania online aktualnie są dla nich 

jedyną sposobnością wzrostu duchowego, ucze-
nia się codziennego rozważania Słowa Bożego, 
modlenia się o siebie nawzajem i tworzenia bu-
dujących relacji. Jest to także wartościowy czas 
dla mnie. Dwie pozostałe grupki to spotkania 
online jeden na jeden z dwiema kobietami – Bóg 
postawił je na mojej drodze, a decyzja o rozpo-
częciu spotkań została podjęta spontanicznie, 
w odpowiedzi na ich potrzeby duchowe. 

Niezwykle budujące jest patrzenie na to, jak wo-
kół mnie przemieniane jest życie innych. Pięknie 
jest widzieć, jak znikają beznadzieja i poczucie 
bezsensu, a w ich miejsce rodzi się nadzieja i po-
czucie spełnienia, które może dać tylko Jezus. 
Chwała Mu za to! Niech Królestwo Boże szerzy 
się na tej ziemi!

 
Zapraszamy Cię w podróż przemyśleń dotyczącą 
osoby Jezusa i tego w jaki sposób może On nadać 
sens, cel i spełnienie Twojemu życiu. Kurs  „Dla-
czego Jezus” pomaga odkryć istotę chrześcijań-
stwa i nawiązać osobistą relację z Jezusem.
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„Tego bałam się najbardziej – rozmowy z e-tre-
nerem” – przeczytałam jakiś czas temu w wia-
domości od jednej z uczestniczek kursów na 
platformie SzukajacBoga.pl. Kim jest e-trener, 
którego tam „spotkam” i czy jest się czego bać?

E-trener to – w skrócie – osobisty asystent, któ-
rego rolą jest inspirować do przemyśleń czy po 
prostu wysłuchać drugiej osoby.

Mam na imię Aneta, od dwóch lat jestem jedną 
z e-trenerek. O swojej pracy opowiem trochę od 
kuchni.

Nowy uczestnik – nowa wiadomość – nowa 
podróż.

Powiadomienie najczęściej wyświetla mi się na 
telefonie. W ciągu dnia, gdy spędzam czas z ro-
dziną, jestem w pracy lub na spacerze z psem. 
I kiedy tylko to możliwe, czytam wiadomość, 
odpisuję i modlę się o osobę, z którą rozma-
wiam. Tak zaczyna się szukanie drogi, na której 
będę towarzyszyć mojej kursantce. I o ile cel jest 
znany i zawsze ten sam – relacja z Bogiem – to 
droga, która do niego prowadzi, zawsze jest inna. 
I często jej zarys da się wyczytać z otrzymanych 
wiadomości. Bo osoby, z którymi rozmawiam 
podczas kursów na Kursy.SzukajacBoga.pl, mają 

już własne doświadczenia z Bogiem, który czymś 
je zainteresował i przyciągnął do Siebie; istnieje 
już „coś”, dzięki czemu zaczęły dostrzegać Boga. 
Czasem wystarczy to przypomnieć, odświeżyć – 
i na nowo rozpocząć wędrówkę do Niego. 

Cieszę się, kiedy jako e-trenerka mam możliwość 
poznać te przemyślenia, doświadczenia. Kiedy 
wspólnie z kursantką usuwamy kamienie wątpli-
wości, a na rozstajach dróg szukamy tej właści-
wej. Czasami jest to trudne. Nie zawsze to się 
udaje i rozmowa staje w miejscu. Ale wierzę, że 
każdy – nawet mały – krok, który robimy w stro-
nę Boga, nie idzie na marne.

Praca za najwyższą stawkę.

W języku potocznym na pracę wykonywaną nie-
odpłatnie mówi się, że to praca za „Bóg zapłać”. 
Nie lubię tego określenia, bo często wyraża po-
gardę, lekceważenie. Ale odkąd jestem wolonta-
riuszką platformy SzukajacBoga.pl, nabrało ono 
dla mnie nowego znaczenia! 

Ogromną wartość mają dla mnie szczerość 
i zaufanie, którymi my – e-trenerzy – jesteśmy 
darzeni przez kursantów, a także uczestnicze-
nie w radości tych, którzy poznają Bożą miłość 
i jej doświadczają. Z wieloma kobietami rozma-
wiam o książkach i muzyce, w których szukały 
lub znajdowały Boga. I razem zachwycamy się 
np. modlitwą Ani z Zielonego Wzgórza, czy też 
wspólnie czytamy Biblię i dyskutujemy na jej te-
mat. Cenię sobie również nowe znajomości i dłu-
gie, niekończące się rozmowy przez internet (bo 
choć niektóre kursantki ukończyły kursy, nam 
nie skończyły się wspólne tematy do rozmów). 

E-trener też 
człowiek ;)

Aneta Gębal
Świadectwo
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Emilian Kujawski: Nasi czytelnicy prawdopo-
dobnie znają już stronę SzukającBoga.pl oraz 
słyszeli coś o e-trenerach, ale i tak chciałbym 
Cię zapytać: jak się to wszystko zaczęło?

Norbert Klama: Pamiętna data to 29 lipca 2008 
r., kiedy to uruchomiliśmy polską stronę Szukając 
Boga. Wtedy po raz pierwszy zobaczyliśmy, jak 

„Służymy ludziom, 
bo kochamy Boga”

kursor aplikacji Google Earth zatrzymuje się na 
polskiej miejscowości, w której jest użytkownik, 
który właśnie znajduje się na naszej stronie i kli-
ka potwierdzenie, że właśnie pomodlił się o to, 
by Jezus Chrystus przebaczył mu jego grzechy 
i został jego osobistym Panem i Zbawicielem. 
To była euforia i wielka radość małego wówczas 
zespołu. 

EK: Minęło kilkanaście lat. Jak zmieniała się 
przez ten czas służba e-trenera?

NK: Cóż, cały czas się uczymy i chcemy być 
w stanie odpowiadać na aktualne potrzeby lu-
dzi. Teraz proces szkolenia e-trenera jest znacznie 
bardziej zaawansowany. Doświadczeni e-trene-
rzy szkolą następnych e-trenerów. Dziś mamy do 

Bycie e-trenerką kojarzy mi się z pracą instru-
mentariuszki, która podczas operacji podaje na-
rzędzia chirurgowi. Tym, który dokonuje opera-
cji na ludzkich sercach, jest Duch Święty. Cieszę 
się, że mogę Mu asystować, uczyć się pracować 
z Nim i dla Niego jak najlepiej, słuchać Go jesz-
cze uważniej i pomagać innym kobietom usłyszeć 
Boży głos.

Nie wyobrażam sobie lepszego Szefa i lepszej na-
grody niż słowa Jezusa: „Nie nazywam was już 
sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan; lecz 
nazwałem was przyjaciółmi” (Ewangelia św. Jana 
15,15).

- wywiad z Norbertem Klamą,
koordynatorem platformy Szukając Boga
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dyspozycji supernowoczesne narzędzia, przygo-
towane i nieustannie udoskonalane przez zespół 
DEOrecordings z Wisły: zintegrowaną platformę 
kursów on-line, możliwość wymiany wiadomości 
oraz wirtualnych spotkań, a także moduł zarzą-
dzania ruchem, czyli przydzielania e-trenerom 
osób zapisujących się na kursy czy zgłaszających 
chęć porozmawiania. W październiku 2008 r. 
– na pierwszym spotkaniu aktywnych e-trene-
rów – spotkaliśmy się w około 15 osób. Obec-
nie czynnie służy ponad 160, a w całym okresie 
Bóg dał przywilej przeszkolenia ponad 750 osób. 
Moje zadanie opiera się cały czas na tym samym 
wezwaniu, które mam w sercu od Pana Boga – 
by służyć innym. Dziś więcej czasu poświęcam 
na kontakt z e-trenerami, towarzyszenie im w ich 
wyzwaniach, poszukiwanie nowych pomysłów, 
przygotowywanie nowych kursów oraz udosko-
nalanie rozwiązań. Jestem wdzięczny Bogu za 
to, że moja żona, Ewa, wzięła na siebie znaczny 
zakres zadań związanych z koordynacją. Moim 
priorytetem jest to, byśmy wszyscy – jako jeden 
zespół Jezusa – wychodzili służyć poszukującym 
ludziom, przybliżali ich do wejścia w żywą relację 
z Jezusem Chrystusem oraz pomagali im odna-
leźć się w lokalnej wspólnocie.

EK: Wyjaśnijmy może teraz wszystkim zain-
teresowanym, kto i w jaki sposób może zostać 
e-trenerem?

NK: Właściwie każdy, kto wykazuje gotowość 
do zaangażowania się i służenia Bogu w nowy 
sposób. Kandydat na e-trenera rejestruje konto 
w serwisie eTrener.SzukajacBoga.pl, odpowia-
da na kilka pytań i… zaczynamy! Cały proces 
szkolenia opiera się na relacji między kandyda-
tem a trenerem szkolącym. Przechodzimy przez 
aspekty techniczne (obsługę systemu) oraz me-

rytoryczne (jak prowadzić korespondencję i jak 
inspirować, a nie wchodzić w rolę oceniającego, 
który wie lepiej). Powiedziałbym, że uczymy 
się, jak być naturalnym, normalnym rozmów-
cą. Oczywiście kandydat musi być osobą, która 
świadomie zawierzyła życie Jezusowi oraz polega 
na Słowie Bożym. Niezbędna jest gotowość do 
pomocy, służenia innym. Nie chodzi o przeko-
nywanie kogoś do swoich racji, ale o autentyczną 
troskę o jego przyszłość, z wyczuciem i delikat-
nością. Istotną „kwalifikacją zawodową” jest tak-
że otwartość na współpracę z innymi wierzącymi 
– niekoniecznie z mojej denominacji – z którymi 
mogę się „spotkać w Jezusie”, bazując na Piśmie 
Świętym, i wspólnie pomagać ludziom. Wiek 
trenera to minimum 18 lat, bez górnej granicy. 
Znajomość obsługi komputera nie ma znacze-
nia – wiele osób nauczyło się tego razem z nami. 
Żeby służba była efektywna, trzeba jej poświęcić 
co najmniej 3 godziny tygodniowo: regularnie 
15-20 minut dziennie lub co drugi dzień. Cho-
dzi o to, by nie pozostawiać rozmówcy bez odpo-
wiedzi przez zbyt długi czas.

EK: Czym wyróżnia się Szukając Boga? Dla-
czego bycie e-trenerem jest tak wyjątkowe?

NK: Pierwszą rzeczą, którą bym wyróżnił, jest 
to, że jesteśmy platformą otwartą, zapraszającą 
wszystkich wierzących do zaangażowania w mi-
sję Jezusa: ewangelizację, uczniostwo, zachętę do 
przyłączenia się do lokalnych wspólnot, zakłada-
nie małych grup. Bóg sprawia, że przez te wszyst-
kie lata Duch Święty buduje między nami więź 
miłości i jedności. Nie sposób tego opowiedzieć, 
tego trzeba doświadczyć. 

Po drugie: chcemy z ludźmi rozmawiać na rów-
nym poziomie. Rozmawiać, a nie namawiać. 



strona 9

Ludzie to doceniają. Nie wygłaszamy kazań, nie 
pouczamy. Zapewniamy anonimowość – tak dłu-
go, jak rozmówca tego chce. Przede wszystkim in-
teresuje nas autentyczność: „Z czym się zmagasz 
i jak mogę Ci pomóc?”. Rodzą się autentyczne 
relacje. Modlimy się za naszych kursantów. Sto-
sujemy strategię „kamieni w potoku” – to uczest-
nik decyduje, gdzie postawi następny krok (jaki 
wybierze kurs bądź temat lub do jakiej wspólnoty 
zechce się dołączyć). My tylko inspirujemy, pro-
ponujemy. Pragniemy, by nasi rozmówcy nabyli 
zdrowe DNA chrześcijanina, który ma wszystko, 
czym Słowo Boże określa ucznia Jezusa.

EK: Jak zmieniły się pytania, z którymi przy-
chodzą ludzie? Czego szukali odwiedzający 
Szukając Boga w roku 2008, a czego poszuku-
ją dzisiaj?

NK: Na pewno na początku, tj. w latach 2008-
2010, odwiedzający bardziej wprost szukali Boga 
i odpowiedzi na pytanie: „Czy On jest?” lub 
„Gdzie/Jak Go znaleźć?”. Była też ciekawa histo-
ria, związana z Polką mieszkającą od 25 lat w Ja-
ponii (w kulturze zupełnie niechrześcijańskiej), 
dla której nasza strona stała się oknem na świat. 
Po raz pierwszy od ćwierć wieku miała możli-
wość odbycia otwartej rozmowy o swojej wierze 

w Jezusa i poszukania odpowiedzi na nurtujące 
ja pytania. 

Natomiast dzisiaj częściej jest tak, że osoba przy-
chodzi przede wszystkim z jakimś życiowym 
problemem: trudną relacją czy uzależnieniem. 
Wśród męskiej części użytkowników wyraźnie 
wzrosła grupa zmagających się z destruktywnym 
wpływem pornografii. Szukają ulgi psychicznej, 
duchowej, ale niekoniecznie Boga. I my zaczyna-
my w tym miejscu: najpierw budujemy zaufanie, 
dajemy poczucie bezpieczeństwa, odpowiadamy 
na zgłaszany problem, a dopiero potem zachę-
camy do poznania Jezusa i przesłania Ewangelii. 
Dziś poszukujący trafiają na kurs dotyczący uza-
leżnień lub innych „przyziemnych” problemów, 
a dopiero później zapraszamy ich do uczestnic-
twa w naszym podstawowym kursie ewangeliza-
cyjnym – „Dlaczego Jezus?”.

EK: Na koniec pytanie o marzenia. Gdybyś 
dysponował nieograniczonymi zasobami, 
w jakim kierunku rozwijałaby się platforma 
Szukając Boga?

NK: Na początek: przeznaczyłbym wszelkie 
możliwe środki, aby z przesłaniem o Jezusie do-
trzeć do każdej osoby. Marzy mi się pokonanie 
wszelkich barier, po to, by z „marką” Szukając 

Konferencja Szukając Boga w 2019 r.



Jestem świadomie wierzący od ponad dziesięciu 
lat. Z miejsca, w którym obecnie się znajdu-
ję, widzę niezwykłą drogę, którą Bóg prowadził 
mnie przez te wszystkie lata. Drogę prowadzącą 
od grzechu, niedojrzałości czy egoizmu do coraz 
bliższej relacji z Nim. Mówiąc językiem apostoła 
Pawła – drogę od duchowego niemowlęctwa do 
dojrzałości w wierze. Zaczynając od poznawania 
Biblii, poprzez pogłębianie życia modlitewnego 
i znajomości Boga, dotarłem wreszcie do głębo-
kiej świadomości własnej tożsamości w Chrystu-
sie.
 
Nadszedł również moment, w którym zapragną-
łem służyć Panu i prowadzić innych do poznania 
Jezusa. Z tematem tym mierzyłem się przez kilka 

Boga – ale tak naprawdę z Ewangelią – trafić do 
każdego komputera, na każdy tablet czy smart-
fon. I żeby człowiek będący po drugiej stronie 
poczuł, że Jezus chce się z nim spotkać w przy-
jaźni, że naprawdę chce jego dobra. 

Druga sprawa: zrobiłbym wszystko, by przeko-
nać wierzących do służby w jedności, wokół oso-
by Jezusa i fundamentalnych treści, objawionych 
nam w Nowym Testamencie. 
A trzecia rzecz to: marzy mi się, by w każdym 

miejscu na świecie ludzie mieli możliwość spo-
tykania się z innymi wierzącymi w atmosferze 
autentycznej serdeczności, wolności, akceptacji 
tego, kim są i skąd przychodzą. Bez szyldów, bez 
narzuconych ograniczników czy jakiejś politycz-
nej poprawności. Marzę o tym, by Pan Jezus był 
znany poprzez to, że chrześcijanie to absolutnie 
normalni ludzie, którzy troszczą się o drugiego 
człowieka bez ukrytych motywów, tak po prostu 
– z czystej miłości – bo Bóg nas pokochał jako 
pierwszy.

Chciałbym kiedyś…

Mateusz Lesiuk
Świadectwo

lat. Na początku na poziomie intelektualnym 
(„chciałbym kiedyś…”), później – wykonując 
coraz więcej konkretnych kroków (rozmowy 
z innymi chrześcijanami, poszukiwanie miejsca, 
gdzie mógłbym się zaangażować). Podczas tych 
poszukiwań trafiłem w Internecie na platformę 
Szukając Boga. Zobaczyłem, że miejsce to two-
rzą osoby kierujące się bliskimi mi wartościami 
– skoncentrowane na Jezusie, czytające Pismo 
Święte, wsłuchujące się w Boży głos i pragnące 
wzrastać jako uczniowie. Kilka miesięcy później, 
kiedy tylko zaistniały sprzyjające okoliczności, 
rozpocząłem trening i proces wdrażania do służ-
by jako e-trener.

Po niecałym roku służby widzę wielki potencjał, 
jaki mają w sobie kursy na platformie Szukając 
Boga. Jest to bezpieczna przestrzeń stworzona 
do rozmów o wierze, swego rodzaju punkt wyj-
ścia zarówno dla kursanta, jak i trenera. Kursant 
ma zapewnioną swobodę, anonimowość i (dla 
niektórych jedyną) możliwość porozmawiania 
z kimś życzliwym. Ja jako trener uczę się nato-
miast, jak rozmawiać i konstruować wypowiedzi 
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w bardziej klarowny sposób, żeby móc jeszcze 
łatwiej docierać do odbiorcy. Staram się również 
wyciągać wnioski z przeprowadzonych kursów, 
tak aby coraz lepiej odpowiadać na potrzeby kur-
santa. 

Platforma jest dla mnie żywym świadectwem 
współpracy, braterstwa i jedności chrześcijan 
z różnych denominacji. Chrześcijan skupionych 
wokół swojego Mistrza i Nauczyciela, pragnących 
głosić Ewangelię, a nie spierających się o różne 
sposoby przeżywania wiary. Mimo różnego ro-
zumienia pewnych tematów wszyscy wznosimy 
ten sam fundament, jakim jest poznanie Jezusa 
Chrystusa (1 Kor 3,9-11).

Oczywiście z tą służbą wiążą się także wyzwania. 
Choć jako trener poświęcam czas i aktywnie się 

angażuję, decyzja o pójściu za Jezusem zawsze 
należy do kursanta, nie do mnie. Czasami więc 
nie widzę przełomów czy wielkiej zmiany w ży-
ciu powierzonych mi osób. Co więcej, wiele osób 
zapisuje się na kursy, ale nigdy nie rozpoczyna 
korespondencji lub urywa ją po kilku zdaniach. 
Pozostaję jednak ufny, że wykonałem swoją część 
pracy, a to od Boga zależą jej rezultaty.

Wierzę, że Bóg będzie błogosławił i dalej rozwijał 
tę służbę – jako użyteczne narzędzie apostolstwa 
współczesnych czasów – i że w niepewnej przy-
szłości postpandemicznego świata pozostanie 
ona skuteczna, docierając z przesłaniem Ewange-
lii do coraz szerszego grona odbiorców. Dociera-
jąc, być może – jeśli Bóg pozwoli – „aż po krańce 
ziemi”.

Spotkanie e-trenerów i osób zaangażowanych w służbę.
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Dariusz Cieślar: Jako firma współpracujecie 
ściśle z platformą Szukając Boga. Czym głów-
nie się zajmujecie?

Filip Król: Nasze działania skupiają się na dwóch 
obszarach: zabezpieczenia technicznego i meryto-
rycznego działań Platformy. Jedenaście lat temu 
przygotowaliśmy strony internetowe, które więk-
szość z was zna, czyli stronę szukajacboga.pl oraz 
kursy.szukajacboga.pl. W międzyczasie powstały 
kolejne – jest ich w sumie już około 100! – z cze-
go połowa to polskie strony, a pozostałe są two-
rzone we współpracy z zagranicznymi partnera-
mi. Zatem jeden dział zajmuje się budowaniem 
i utrzymywaniem stron, a drugi – tworzeniem 
treści na te strony: tekstów i filmów, kursów itp.

DC: Powiedziałeś o relacjach zagranicznych. 
Czy to wszystko zaczęło się w Polsce, czy za 
granicą?

FK: Studio jest częścią Stowarzyszenia DEOre-
cordings, istniejącego od ponad czterdziestu lat. 
Wcześniej koncentrowaliśmy się jednak bardziej 
na muzyce, nagraniach, dystrybucji i tematach 
wydawniczych, a od 2008 roku skupiamy się na 
Internecie, zainspirowani stroną ewangelizacyjną, 
którą wymyślił Eryk Celerier ze swoimi współ-
pracownikami we Francji. Właśnie w tamtym 
czasie rozpocząłem pracę w Studio. Wspólnie 
uczyliśmy się wielu rzeczy i zdobywaliśmy umie-

„Nie nudzimy 
się…”

jętności. Oczywiście po drodze popełniliśmy też 
wiele błędów.

DC: W jaki sposób dobierałeś ludzi do ze-
społu? To dość specyficzna działalność. Z jed-
nej strony potrzebni są świetni informatycy, 
z drugiej – dobrze, by mieli chrześcijański 
background.

FK: Po trudnych początkach zaczęliśmy do-
strzegać potrzeby wokół nas, rozrastała się też 
grupa e-trenerów. Musieliśmy rozwiązać pro-
blem komunikacji pomiędzy trenerami, potrze-
bowaliśmy sprawnie działającej poczty, ponadto 
narodziła się idea kursów. Działamy w Wiśle. 
W pobliżu nie ma dużego uniwersytetu tech-
nicznego, ale mieszka tu wielu utalentowanych, 
pracowitych ludzi, mających serce dla Boga 
i misji. Kiedy dostrzegałem u jakiejś osoby ko-
goś żyłkę do technologii, pasję oraz pewne kon-
kretne umiejętności, zapraszaliśmy ją na okres 
próbny. Zanim proponowaliśmy jej pełniejszy 
wymiar pracy, pracowała jako wolontariusz. Ja 
także przez pewien czas byłem wolontariuszem. 
Przez te jedenaście lat udało nam się rozbudować 
dział techniczny do dziewięciu osób. Powstał też 
dział kreatywny, zajmujący się tworzeniem treści, 
filmów, animacji, tekstów, grafiki, reklam itd. – 
w tej chwili tworzy go osiem osób.
 
DC: Jak wygląda dzisiaj wasza praca?

FK: Najważniejsze, by to, co ma działać, dzia-
łało. Sam fakt, że strona internetowa powstała, 
wcale nie musi oznaczać, że będzie poprawnie 
działać. Istnieje wiele problemów i zagrożeń, 
jak np. awarie, ataki czy błędy ludzkie, na któ-
re trzeba reagować. To duża część naszej pracy. 
Właśnie w tym roku, 10 marca, dowiedzieliśmy 

- wywiad z Filipem Królem, prezesem Studia DR 
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się, że nasz serwer we Francji uległ całkowitemu 
spaleniu, tzn. spaliła się cała serwerownia. To była 
katastrofa, bo właśnie tam mieliśmy zlokalizowa-
ne wszystkie dane. Nauczeni wcześniejszymi do-
świadczeniami mieliśmy jednak kopie zapasowe. 
To, że wszystko na nowo zadziałało, było dowo-
dem niesamowitej Bożej ochrony.

Pewne wyzwania wynikają z dość szerokiej gamy 
naszych działań. W pewnym sensie jest to zaletą, 
bo się nie nudzimy. Jednego dnia, przykładowo, 
zastanawiamy się nad kodowaniem bazy danych, 
drugiego – rozkładamy kable przed konferencją, 
a trzeciego – jedziemy z transportem Biblii. Lu-
bimy to, bo misja jest czymś, czym żyjemy jako 
zespół. Jednocześnie jest to wyzwanie: jak zorga-
nizować pracę, by była ona efektywna?

Drugim polem naszego działania jest usprawnia-
nie i aktualizowanie istniejących stron interneto-
wych oraz rozwijanie platformy kursowej. Stale 
też dodajemy na niej kolejne funkcje, o które 
proszą e-trenerzy czy nasi zagraniczni partnerzy – 

zależy nam na tym, by była jak najbardziej funk-
cjonalna i praktyczna. Mogę powiedzieć, że jest 
to jedyna na świecie platforma tego typu, zabez-
pieczająca taki zestaw zastosowań! Wiąże się to 
jednak z dużym nakładem pracy. W ciągu ostat-
nich lat dotarliśmy do około 4,5 miliona osób, 
z których ponad 54 tysiące zapisały się na kursy.

DC: Jakie są plany na przyszłość?

FK: Mamy ich wiele! Zastanawialiśmy się, w jaki 
sposób platforma mogłaby służyć ludziom jesz-
cze lepiej. Na dziś: działa strona szukajacboga.
pl, są kursy, media, jest też biblioteka kazań i wy-
kładów, mapa miejsc w Polsce, w których można 
znaleźć coś ciekawego, strona o Biblii… i wiele 
innych – myślimy o stworzeniu jednego miejsca, 
w którym znalazłoby się to wszystko. Mogłoby 
to pomóc poszukującym odnaleźć się w gąsz-
czu naszych propozycji. By osoba, która pragnie 
przeżyć coś z Bogiem, czuła, że dobrze trafiła. 
Nie chodzi tylko o to, by przeczytać ciekawy 
artykuł czy coś obejrzeć, ale o coś więcej – np. 
możliwość rozpoczęcia jakiegoś kursu, porozma-
wiania z kimś, dołączenia do małej grupy… To 
jest kierunek, w którym chcemy podążać. Zależy 
nam również na tym, by było to miejsce sperso-
nalizowane – tzn., że jeżeli jesteś zainteresowany 
konkretnym tematem, będziesz mógł wybrać 
materiały także z pokrewnych dziedzin, pomoc-
ne i praktyczne, dopasowane do obecnego etapu 
Twojego rozwoju.

DC: To bardzo rozwojowe i wartościowe za-
gadnienia. Życzymy Wam i platformie ciągłe-
go rozwoju, bo myślę, że jest wiele osób, które 
korzystają – i będą korzystać – z Waszej pracy! 
Bardzo dziękuję za rozmowę.



Jesteś potrzebny 
– bez Ciebie nam 
się nie uda!

Emilian Kujawski
Zaproszenie do wsparcia

Ostatni rok pokazał, jak ważnym medium jest In-
ternet i jak nieoceniona jest działalność naszych 
e-trenerów! W samym 2020 roku odnotowaliśmy 
2,5-krotny wzrost liczby osób zapisujących się na 
kursy na platformie Szukając Boga (15 561 no-
wych użytkowników!). W pierwszym kwartale 
2021 roku łączna liczba osób zapisanych na kursy 
przekroczyła 50 000.
Cały czas pamiętamy, że za każdą z tych liczb 

stoi człowiek poszukujący odpowiedzi na ważne 
życiowe pytania oraz e-trener, który towarzyszy 
kursantowi, poświęcając swój czas i przekazując 
mu własną wiedzę, wiarę i uczucia.

Naszym pragnieniem jest dalsze poszerzanie gro-
na osób, do których docieramy z przesłaniem 
Dobrej Nowiny o ratunku w Chrystusie, oraz 
bezpośrednie wsparcie e-trenera.
Zapraszamy, zaangażuj się!

1. Możesz nas wesprzeć finansowo poprzez 
szybkie płatności na stronie:

Chcielibyśmy zaprosić do uczestniczenia w kur-
sach kolejne 30 000 osób! Konkurencja w walce 
o uwagę internautów jest naprawdę duża (i kosz-

https://deorecordings.pl/wspieraj
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Dołącz do nas w modlitwie o:

• powołanie nowych osób gotowych do 
zaangażowania się w działalność platformy 
SzukającBoga – szczególnie poprzez zosta-
nie e-trenerami;

• e-trenerów – o mądrość i siły, by mieli 
bliską relację z Panem Bogiem i z pasją kie-
rowali uczestników kursów do Chrystusa;

• uczestników kursów – by przez rozmowy 
z e-trenerami mogli uzyskać odpowiednią 
pomoc i w osobisty sposób doświadczyli 
łaski Chrystusa;

• mądrość w tworzeniu nowych kursów 
i promocji platformy SzukającBoga;

• by mogła coraz lepiej służyć osobom 
poszukującym wartościowych treści 
i sensu życia;

• pracowników i wolontariuszy, którzy 
tworzą, rozwijają i wspierają wszelkie 
działalności platformy SzukającBoga.

towna), ale każda nowa osoba pozyskana dla Jezu-
sa jest bezcenna. Nie ma większej radości! Naszym 
celem jest roczny budżet reklamowy w wysokości 
40 000 zł. Prosimy, dołóż swoją złotówkę do tego 
dzieła, a niejedna osoba będzie zawdzięczała ci 
życie!

2. Możesz dołączyć również do grona e-trene-
rów. Spróbuj swoich sił, zapisz się na szkolenie 
i zostań e-przyjacielem (https://kursy.szuka-
jacboga.pl/panel-szkolenia-e-przyjaciela) – to 
pierwszy krok w drodze do służby e-trenera.

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Niech Bóg Cię błogosławi!

https://kursy.szukajacboga.pl/panel
-szkolenia-e-przyjaciel



Podstawy 
Uczniostwa
Greg OgdenBobb Biehl

Dekada 
za Dekadą
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W 2012 roku po raz pierwszy uczestniczyłem 
w grupie uczniowskiej. Spotykaliśmy się razem 
przez okres 2,5 roku. Ten czas i wspólne rozmo-
wy – w oparciu o ustalony program – odegrały 
fundamentalną rolę w moim życiu.

Kilka lat później trafiłem na książkę Discipleship 
Essentials (Podstawy uczniostwa) Grega Ogdena. 
Autor przedstawia w niej program uczniowski 
w sposób nieco inny niż zazwyczaj, ale niezwy-
kle wartościowy! Ta pozycja zaciekawiła mnie od 
początku przejrzystością i „budową”. W skład 
każdego z dwudziestu pięciu tematów wchodzą: 
1. Główna prawda;  2. Werset do zapamiętania; 
3. Studiowanie kilku fragmentów Pisma; 4. Krót-
ki artykuł.

Zachęcony tym świetnie przemyślanym i prak-
tycznym narzędziem, zaproponowałem dwóm 
osobom wspólne spotkania. W atmosferze modli-
twy, szczerości, wzajemnego otwierania się przed 
sobą – dzielenia się trudnościami i wyzwaniami 
– uczyliśmy się współodpowiedzialności za siebie. 
Bóg uczył nas zarówno nowych rzeczy, jak i poka-
zywał inne – szersze spojrzenie na różne tematy, 
np.: czym jest grzech, łaska, odkupienie, adopcja, 
dary w służbie, walka duchowa, czy finanse. Do-
dam, że materiały te kierowane są zarówno do 
studiowania w małej grupie, do spotkań jeden na 
jeden, jak i stanowią pomoc do samodzielnego 
studiowania.

Adam Balcarek

Bobb Biehl, „mentor mentorów”, odwiedzał Pol-
skę wielokrotnie. Miałem przywilej poznać go 
osobiście i słuchać – każde takie spotkanie pozo-
stawiło we mnie trały ślad. 

Właśnie wydaliśmy po polsku jedną z jego ksią-
żek – Dekada za dekadą. Autor pisze w niej, że 
życie zdecydowanej większości ludzi układa się 
zgodnie z przewidywalnymi schematami. Pozna-
nie ich pomaga lepiej rozumieć siebie i zachowa-
nia innych. Tak, mimo że każdy z nas jest unikal-
ny, życie podzielone na dekady jest zaskakująco 
przewidywalne!

Dla mnie, seniora, największą zachętą, napawa-
jącą mnie optymizmem, była teza, że najbardziej 
efektywną dekadą życia jest okres od 60 do 70 
roku życia (a drugi w kolejności – od 70 do 80 
roku życia)! Zamiast więc przeżywać kryzys i fru-
strować się tym, że młodsi są szybsi bądź że jeszcze 
nie jestem w miejscu, w którym – według mnie 
 – powinienem być, możemy na większym luzie 
i bez presji nierealnych oczekiwań podchodzić do 
danego etapu życia. O przyszłości możemy my-
śleć nie ze strachem, ale z radością, bo przed nami 
bardzo ciekawe dekady i wciąż możemy osiągnąć 
dużo więcej, niż się nam wydaje! Sprawdziłem, to 
działa!

Henryk Król
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Dekada za dekadą

Jeżeli chcesz otrzymywać kolejne wydania biuletynu, możesz zapisać się na stronie stowarzyszenia:
deorecordings.pl/biuletyn lub telefonicznie: 33 855 36 21

Zamów już dziś na stronie:

Podstawy Uczniostwa
Greg Ogden

Ta książka pozwala zrozumieć, co jest 
„normalne” w każdej dekadzie życia, na 
podstawie obserwacji ponad 5000 osób w 
ciągu ostatnich 40 lat. Ten styl myślenia  
pomaga zmienić perspektywę patrzenia na 
życie i cieszyć się teraźniejszością, mając 
nadzieję na przyszłość.

Ta książka jest narzędziem stworzonym, by 
pomóc Ci podążać za przykładem, jaki 
zostawił nam Jezus. Studiowanie jej pogłębi 
Twoją wiedzę i zrozumienie kluczowego 
nauczania chrześcijańskiego oraz umocni 
Twoją wiarę.

www.ccm.pl 


