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Drodzy czytelnicy, poznajmy się lepiej!

Cieszymy się, że jesteście z nami. Z serca dziękujemy za każde dobre słowo, które od Was otrzy-
mujemy. Mija rok od pojawienia się biuletynu i pomyśleliśmy, że to dobry moment na ocenę 
naszych działań. Oczywiście ocena taka nie byłaby kompletna bez wysłuchania Was, wszak gdyby 
zabrakło Czytelników, cała nasza redakcyjna praca nie miałaby sensu.

Zależy nam na Waszej opinii, dlatego bardzo prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli jesz-
cze lepiej Was poznać oraz dostosować kształt i tematykę biuletynów do Waszych oczekiwań. Pro-
simy, poświęćcie kilka minut i wejdźcie na podany poniżej adres internetowy. Spośród wszystkich 
osób, które wezmą udział w ankiecie, wybierzemy 5, które nagrodzimy specjalnym upominkiem.

Ponownie, jesteś potrzebny i jesteś potrzebna :) Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

https://deorecordings.pl/biuletyn/ankieta2021
https://deorecordings.pl/biuletyn


Kiedy w czasie lockdownu patrzyłam na niektóre 
sceny filmowe przedstawiające zatłoczone restau-
racje, duże spotkania rodzinne, grupy przyjaciół 
spędzających razem czas bez obaw, że mogą się 
zarazić, pomyślałam sobie: jakie to odległe... Czy 
jeszcze kiedyś tak będzie? Czy już na zawsze bę-
dziemy skazani na dystans, ograbieni z bliskości?

Kiedy w tym roku po długiej przerwie spotkali-
śmy się ponownie, czy to podczas Weekendów 
Outback, kiedy mogliśmy służyć razem naszym 
gościom, czy na konferencji Szukając Boga, Hi-
story Makers, czy podczas Śniadania dla Ko-
biet – trudno opisać naszą radość, wdzięczność 
i serdeczność, jakiej wtedy doświadczyliśmy. Tak, 
stęskniliśmy się za sobą i okazało się, że miłość 
Chrystusowa łączy mocniej niż strach dzieli.

W tym numerze chcemy podsumować niełatwy 
dla nas rok 2021. Doświadczenie z różnych pól 
służby Szukając Boga napełnia nas pragnieniem 
zachęcania się nawzajem przede wszystkim do 
miłości, której wzorem jest sam Jezus Chrystus. 
Do miłości, która nie skupia się na sobie, ale jest 
cierpliwa i ofiarna. Nie osądza, ale wydobywa 
z każdego dobre rzeczy, nie upiera się przy swoim. 
Czy taka miłość jest możliwa? Czy jest możliwa 
na odległość, on-line? Przeczytajcie artykuł Nor-
berta Klamy i kilka wypowiedzi naszych kursan-
tów, którzy właśnie tutaj – na platformie Szukając 
Boga – odnaleźli swoją rodzinę, poczuli się ko-
chani, akceptowani i wysłuchani.

Może przypominasz sobie czas, kiedy ktoś okazał 
Ci życzliwość? Może nadal myślisz: „Wow, nie 

mogę uwierzyć, że ten ktoś zrobił to dla mnie”? 
Może – tak jak dla mnie – był to garnek ciepłej 
zupy, kiedy leżałam chora? Może cenny czas, któ-
ry ktoś Ci podarował? Finansowe wsparcie, miłe 
słowo, konkretna pomoc? Jak się czułeś w tym 
momencie? Kochany, wysłuchany, akceptowa-
ny, doceniony? Kiedy kogoś kochamy, dajemy. 
To cecha Bożej miłości: „Bo tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego DAŁ…”. 

Idą święta – czas bliskości i wzajemnego obdaro-
wywania się. Pomyślmy o tych, którzy tego naj-
bardziej potrzebują. Komu mógłbyś poświecić 
trochę czasu, upiec ciasteczka, odwiedzić? Kogo 
mógłbyś zachęcić, o kogo się pomodlić?

Życzymy Ci błogosławionych świąt Bożego 
Narodzenia i doświadczania Jego bliskości 
w Nowym Roku! Niech będzie to czas coraz lep-
szego poznawania naszego Ojca w niebie – Jego 
hojnej miłości, dobroci i wierności, jaką nam 
okazał w swoim Synu, i na co dzień okazuje.

Od redakcji

Bogusława Król
Redaktor biuletynu 
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„Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż mi-
łość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się 
z Boga i zna Boga” (1 List Jana 4,7). 

Czy zgodzisz się z tym, że jednym z największych 
obecnie deficytów wśród ludzi – także wierzących 
– jest brak miłości? Jeśli tak, to co jest tego obja-
wem? Czy nie tęsknota za osobami, które są nami 
szczerze zainteresowane? Gotowe wsłuchać się 
uważnie w to, co mówimy lub piszemy? Gotowe, 
by być dla nas wsparciem?

Miłość to coś więcej niż serdeczna rozmowa przy 
okazji jakiegoś spotkania, po którym wszyscy 

rozchodzą się do własnych spraw, zupełnie nie 
pamiętając na drugi dzień, o czym była ta roz-
mowa. Co w takim razie oznacza polecenie oka-
zywania sobie wzajemnej miłości? Czy rezonują 
w Tobie te słowa?

„Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, 
a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co 
dźwięczy lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym 
posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajem-
nice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował peł-
nią wiary, tak że przenosiłbym góry, a miłości bym 
nie miał – byłbym niczym. I choćbym część po 
części rozdał swą całą własność, i swoje ciało wydał 
w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie 
miał – nic bym nie osiągnął. Miłość czeka cier-
pliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, 
miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje 
taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest 
porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie 
cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość 
z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wie-
rzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potra-
fi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje…”.

Miłość w dobie 
egocentryzmu

Norbert Klama
Koordynator SzukajacBoga.pl
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Jak reagujesz na te słowa? Piękne, ale nierealne? 
Zbyt wysoko postawiona poprzeczka? Czy taka 
miłość jest w ogóle możliwa? Czy mogę tak ko-
chać?  Może chodzi o to, byśmy nawzajem po-
budzali się do miłości, zachęcali, napominali, 
abyśmy nie kręcili się tylko wokół siebie i swoich 
spraw? A może powinniśmy skonfrontować się ze 
słowami: „Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg 
jest miłością”? Czy nie za mocne to słowa?

Faktem jest, że sami z siebie nie potrafimy ko-
chać! Skąd w takim razie brać to, czego nam 
brakuje? „W tym uwidoczniła się miłość Boga 
do nas, że Bóg posłał na świat swojego Jedynego 
Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W 
tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy 
Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego 
Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” 
(1 List Jana 4,10).

Jakiś czas temu zadzwoniłem po raz kolejny do 
osoby, która kilka miesięcy temu straciła pracę. 

Niestety, nadal jej nie miała. Pod koniec rozmo-
wy – ku mojemu zdziwieniu – zapytała: „A co 
u ciebie? Może mogę ci w czymś pomóc? Jak 
sobie radzisz?”. To zupełnie mnie „rozwaliło” 
i w telefonie nastąpiła cisza. „Hej! Jesteś tam?”. 
„Jestem, jestem” – odpowiedziałem. To właśnie 
dla mnie była jedna z lekcji o miłości!

„Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my 
powinniśmy kochać się wzajemnie”. Co mogę 
z tym zrobić? Panie, wypełnij mnie swoim Świę-
tym Duchem, aby Twoja miłość była we mnie 
i abym czerpiąc z Ciebie, umiał naprawdę ko-
chać. Daj, bym umiał zauważać innych, okazy-
wać im szczerą empatię, modlić się za nich i po-
móc im, tak jak to tylko z mojej strony możliwe. 
Po czym ludzie poznają, że jesteśmy uczniami 
Jezusa? Zerknij do Ewangelii Jana, rozdział 13. 
Tam znajdziesz sporo wskazówek. 
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Zapytasz od czego zacząć? Zacznij od jednej 
osoby, którą Bóg postawił na twojej drodze. 
Na Platformie Szukając Boga spotykamy wie-
le osób, które niekoniecznie szukają Boga, ale 
potrzebują porozmawiać z kimś, kto z miło-
ścią, cierpliwie, z wielką uwagą i wnikliwością 
ich wysłucha. Podaruje swój czas i okaże serce. 
Dzięki zaangażowanym e-trenerom chętniej 
otwierają się na Boga i Jego miłość.

Poniższe wypowiedzi uczestników naszych 
kursów on-line pokazują, że bliskość on-line 
jest możliwa:) 

 Trafiłam tu przypadkowo… Ot, czas re-
kolekcji, nauk. Zaciekawiła mnie formuła. Jest to 
forma kursu z trenerem. Nie znałam czegoś takie-
go. Zaczęłam od kursu o lękach, a teraz nie potrafię 
zamknąć strony. Krok po kroku wspólnymi siłami 
uczę się, jak nawiązać prawdziwą, realną, żywą 
relację z Bogiem. Już wiem, na czym polega wiara 
i co znaczą słowa, których – choć je znałam – jed-
nak nie czułam. Teraz czuję to, co Pan Bóg do mnie 
mówi poprzez Biblię. W końcu rozumiem głęboki 
sens tych słów. Sama nie byłabym w stanie tyle się 
nauczyć w tak krótkim czasie. To tak jakbym 10 lat 
zrobiła w jeden rok. Dla mnie udział w kursach to 
coś cennego. To wartość równie ważna jak przyjaźń. 
Najcenniejsza pomoc, jaką mogłam dostać. Było mi 
to potrzebne. Cieszę się, że spotkałam osoby, które 
myślą i czują tak jak ja. Dziękuję za cotygodniowe 
spotkania on-line. Dziękuję za Wasze zaangażo-
wanie i pracę włożoną w przygotowanie każdej ze 

stron. Dzięki wam mogę wzrastać w wierze i byciu 
dobrym człowiekiem.

 To, co mi się podoba najbardziej to to, że 
można pisać do Was, nie znając się wcale. Odpo-
wiadacie z cierpliwością i miłością. Nie oceniacie, 
nie krytykujecie i staracie się naprowadzić na wła-
ściwą drogę. Niech Bóg Wam błogosławi.

 Trafiłam na platformę Szukając Boga, 
gdy potrzebowałam podzielić się myślami z kimś, 
kto jest blisko Boga. Spotkałam tam osobę, która 
z niezwykłą subtelnością i troską dbała o pogłębia-
nie mojej więzi z Jezusem. Autentyczność i zaan-
gażowanie przerosło moje oczekiwania. Dziękuję 
Bogu każdego dnia za te osoby.

Bliskość online -
od czego zacząć?
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 Moment, w którym przed ponad rokiem 
rozpoczęłam studiowanie Biblii lub może prościej: 
w którym zapisałam się na pierwszy kurs, stał się 
momentem przełomowym w moim życiu. Przedtem 
traktowałam Pismo Święte jako zbiór metafor, sym-
boli i niekiedy fascynujących „tekstów literackich”. 
Zafascynował mnie sposób narracji, rozmowy pro-
wadzonej na portalu SzukającBoga.pl Trafiłam 
na bardzo mądrze i z umiarem prowadzony kurs 
»Dlaczego Jezus«. W pewnym momencie zaczęło mi 
brakować kontaktu ze Słowem Bożym i już po kilku 
tygodniach korzystałam dodatkowo z aplikacji na 
telefon. Wybierałam wówczas proste, odwołujące się 
do codziennych doświadczeń kursy. Teraz nie wy-
obrażam sobie wieczoru bez możliwości poznawa-
nia Boga poprzez Jego Słowo.

 Najbardziej wartościowe jest to, że moż-
na w bezpieczny sposób zwierzyć się komuś ze swo-
ich problemów, bez obaw o ocenianie i poniżanie.

 Zawsze będę Bogu dziękować za Was, bo 
mi otworzyliście oczy na Boga. Jestem szczęśliwa, że 
trafiłam na platformę Szukając Boga, bo poznałam 
ludzi, którzy się mną zaopiekowali i nadal mnie 
wspierają, gdy najbardziej tego potrzebuję. To za-
skakujące: nie znamy się osobiście, a tyle nas łączy. 
Naprawdę to, co robią wszyscy e-trenerzy drogą 
internetową, to coś wspaniałego. Jest dużo ludzi, 
którzy mają pytania, problemy i nie wiedzą, z kim 
porozmawiać, bo się krępują, a na takiej platfor-
mie wszystko jest możliwe. Będę dziękować Bogu 
za Was zawsze, bo daliście mi sens życia. Chwała 
Bogu!!!

Wypowiedzi uczestników naszych kursów on-line pokazują, że „bliskość on-line” jest możliwa :) 



Wdzięczność! To pierwsze słowo, o którym 
myślę, patrząc na cały kończący się rok! Mimo 
pandemii i rozhuśtanych emocji społecznych 
w tematach politycznych i zdrowia, w naszej służ-
bie oglądamy wielkie Boże błogosławieństwo!

Tylko w okresie maj – sierpień 2021: 
● naszych stacji radiowych słuchało

485.000 słuchaczy,

● w Internecie (social media, www, aplikacje, 
Biblia) pojawiło się 960.000 wpisów,

● konta na platformie kursów założyło 
4.118 użytkowników,

● codziennie na platformie SzukajacBoga.pl 
aktywnych jest 1.005 osób,

● kursy rozpoczęło 5.848, 
a zakończyło 1.470 osób,

● udostępniliśmy kilkanaście nowych epizo-
dów Projektu Biblia https://www.youtube.

com/c/BibleProjectPolski

● wydaliśmy na DVD
trzecią serię „Księgi Ksiąg” dla dzieci,

● ukazała się aplikacja „Codzienne Inspira-
cje” z 3 rozważaniami na każdy dzień, także 

w wydaniu papierowym,

● wydaliśmy też książki:
Greg Ogden „Podstawy uczniostwa” 
i  Bobb Biehl „Dekada za dekadą”,

● opracowane zostało 5 nowych kursów
na platformę kursową,

● przeprowadziliśmy 4 weekendy Outback 
Polska dla ok. 220 gości.

Oczywiście, nie chodzi o liczby, gdyż za każdą 
z nich kryje się człowiek na różnym etapie swojej 
drogi… Dziesiątki poruszających świadectw…
No i całą chwałę chcemy oddać Jezusowi, Spraw-
cy i Dokończycielowi wszystkiego, co dobre!

Bardzo prosimy: módlcie się o tę służbę! 
By szerokie sianie za pomocą Internetu, mediów, 
przekładało się na wiele indywidualnych relacji 
z poszukującymi na platformie, gdzie e-trenerzy 
mogą wskazywać im na Chrystusa i prowadzić do 
Niego! Rozważcie także własne zaangażowanie się!

Uwaga!
Startujemy z nową edycją kursów dla kandydatów 
na e-trenera! Jeśli jesteś zainteresowany, napisz 
w tej sprawie na: kontakt@szukajacBoga.pl

Zachęcam Cię także do przeczytania bardziej 
szczegółowych podsumowań z innych obszarów 
naszego działania, które znajdziesz na dalszych 
stronach Biuletynu.

Wdzięczni za rok 
2021!

Henryk Król
DEOrecordings
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https://kursy.szukajacboga.pl/panel-szkolenia-e-trenera
https://www.youtube.com/c/BibleProjectPolski


History Makers

Kornelia Arndt
SzukajacBoga.pl

History Makers to podróż, w którą wyruszamy 
wspólnie, ucząc się o 8 podstawowych filarach ży-
cia, wokół których chrześcijańscy liderzy powinni 
budować swoje życie, zyskując przy tym narzędzia 
do efektywnej służby. Program History Makers 
obejmuje dwa weekendy pełne wykładów, uwiel-
bienia, rozmów i dyskusji na zadane tematy. Uczy 
także, jak zastosować zdobytą wiedzę w codzien-
nym życiu.

Tegoroczna edycja History Makers odbyła się 
w dwóch ośrodkach w Wiśle: w Malince i w Ja-
worniku, gdzie w grupie około 30 osób mogliśmy 
skupić się na wielu inspirujących rozmowach, mo-
dlitwach i rozważaniach w mniejszych grupkach, 
a także cieszyć się pięknem przyrody podczas wy-
cieczek w góry. Przede wszystkim jednak podczas 

konferencji mogliśmy poszerzyć swoją wiedzę 
na wykładach przygotowanych przez zagranicz-
nych gości oraz uczestników poprzednich edycji. 
Tak jak co roku, pięknym wnioskiem większości 
z uczestników było poświęcenie jeszcze większej 
ilości czasu na osobistą więź z Bogiem, która jest 
fundamentem naszego życia.

Jeśli jesteś osobą zapaloną do służby i chcesz 
poszerzyć swoją wiedzę, pogłębiając także 
własną wiarę, przyjedź na History Makers!

Niech poniższe świadectwa będą dla Ciebie in-
spiracją do wzięcia udziału w kolejnej edycji.

 Od zawsze miałem pasję do działania 
wśród ludzi zgubionych. Najważniejszą rzeczą, 
jaką zrozumiałem w czasie weekendu, był fakt, 
że jestem liderem i uciekanie przed tym jest nie-
wypełnianiem woli Bożej, nierozwijaniem talentu 
i uciekaniem od odpowiedzialności, którą od Niego 
otrzymałem.

Osobiste świadectwo Kamila
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 Uświadomiłem (albo przypomniałem) 
sobie, że głęboka więź z Bogiem jest najważniejsza 
i z tego wynikają wszystkie inne dobre rzeczy.

Osobiste świadectwo Jakuba

 To był dla mnie czas wielu przemyśleń 
dotyczących głównie mojej roli jako osoby prowa-
dzącej innych. Ten czas był dla mnie też pewnego 
rodzaju ugruntowaniem najistotniejszych elemen-
tów chrześcijańskiego życia, dzięki czemu mogłam 
dostrzec te obszary, w których potrzebuję jeszcze 
wzrosnąć.

Osobiste świadectwo Edyty

 Myślę, że Bóg utwierdził mnie w moim 
powołaniu, co robi już długo, ale czasem jestem 
niedowiarkiem, potrzebuję więcej dowodów. Wi-
dzę ogromną potrzebę i braki we wspólnotach 
chrześcijańskich w dziedzinie uczniostwa, do któ-
rego wszyscy jesteśmy powołani. Zastanawia mnie 
zatem, dlaczego są chrześcijanie, którzy nie do-
świadczyli opieki mentorskiej, a sami zauważają 
taką potrzebę. Ile jest osób, które nawet nie zdążą 
takiej potrzeby odczuć tuż po nawróceniu, tylko od 
razu się zniechęcą, znikną?

Osobiste świadectwo Anety
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Bóg może używać nas w różnych miejscach: 
w rodzinie, miejscu pracy, społeczności, w której 
żyjemy, nawet wśród nieznajomych i odrzuco-
nych dookoła nas. Ważne, byśmy oddali się Mu 
do dyspozycji.

Jeśli sam, z różnych względów, nie możesz za-
angażować się bezpośrednio w służbę Szukając 
Boga, możesz być pełnoprawnym Partnerem, 
wspierając nas finansowo. Rozważ w modlitwie 
dołożenie swojej cegiełki do tego dzieła. 

Twoje wsparcie może być różne - kilkadziesiąt zło-
tych, tysiąc, a może i więcej! Mamy sprawdzoną 
ekipę i gotowy plan docierania do dużo większej 

Zachęta do wsparcia!

liczby osób, ale zależy to od posiadanych przez 
nas środków. Pomóż nam w tym dziele!

A jeśli już to robisz – pragniemy Ci bardzo ser-
decznie podziękować!

Wpłatę możesz zrealizować korzystając z poniż-
szego linku:

https://deorecordings.pl/wspieraj/

lub wpłacając dotację na konto DEOrecordings 
w Banku ING Śląskim:

PL 78 1050 1096 1000 0001 0169 3836 

https://deorecordings.pl/wspieraj
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Outback Polska

Emilian Kujawski
Wolontariusz Outback

To był wspaniały czas! Pełni wdzięczności, po 
rocznej przerwie spowodowanej pandemią, po-
nownie mogliśmy doświadczyć tego niezwykłego 
przeżycia, jakim jest Weekend Outback.

W roku 2021 odbyły się 4 weekendy: dwa 
w czerwcu w ośrodku H2O (osobne weekendy 
dla par małżeńskich i dla par rodziców z nasto-
latkami) oraz kolejne dwa we wrześniu – pary 
małżeńskie w Budach Głogowskich (woj. pod-
karpackie) oraz łączony weekend par małżeńskich 
i rodziców z dziećmi w H2O.

Rodzina Outbackowa powiększyła się w tym 
roku o kolejne 215 osób. W weekendach mał-
żeńskich uczestniczyło łącznie 68 par, zaś w ukła-
dzie rodzic-nastolatek ugościliśmy 39 par. 

Bóg ponownie okazał swoją łaskę i wierność. 
Oglądaliśmy, jak z godziny na godzinę Jego 
Duch dokonywał przemian w ludzkich sercach: 
pękały mury, zranienia były opatrywane Jego 
miłością, a serca biły coraz wyraźniej i goręcej 
 – w jednym rytmie. Nawet dość chłodny week-
end, jaki trafił nam się we wrześniu w Kiczycach, 
nie był w stanie powstrzymać fali Bożego prze-
baczenia.

Takie rzeczy tylko na Outbacku! Nie możemy się 
doczekać kolejnych edycji. Najbliższe Outbacki 
to dwa pierwsze weekendy czerwca 2022 roku. 
Zapraszamy – przyjedź i przeżyj to sam!
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 „Doświadczyłam tu samych wyjątko-
wych rzeczy! Weekend pozwolił mi zajrzeć w głąb 
siebie, męża i naszej relacji. Doznaliśmy „oczysz-
czenia”. Był to niesamowity czas. Bóg może uczy-
nić o wiele więcej niż sobie wyobrażamy – daje 
siły niesamowite, przełamuje nasze ograniczenia, 
zabiera lęk”.

 „Nie mogę wymienić jednej rzeczy, bo 
każda aktywność wprowadzała głębiej i głębiej, 
penetrując i konfrontując moje serce. A wszystko 
w tak ogromnej miłości, akceptacji i atmosferze 
bezpieczeństwa. Ta miłość rozłożyła mnie na ło-
patki”.

 „Podobało mi się wszystko – cała at-
mosfera, ci ludzie, którzy nas otaczali, ta mi-
łość, a najbardziej chyba to, że nikt nikogo nie 
oceniał, tylko dawał wsparcie i przelewał miłość 
Boga na drugiego człowieka. Ta ciepła, rodzinna 
atmosfera, aktywności fizyczne, które dały nam 
możliwość zbliżenia się do siebie. Pokazano nam, 
że razem możemy więcej”.

 „Randka z córką, wyjątkowy czas 
szczerej rozmowy inspirowany przygotowanym 
zestawem pytań i pozbawiony współczesnych 
‚przeszkadzaczy’ (komórki, itp.). Myślę, że przeła-
maliśmy „pierwsze lody” szczerej rozmowy i zwie-
rzeń”.

 „Pomimo poruszania się po głęboko-
ściach duszy i relacji (często tak trudnych) – czu-
łam się bezpiecznie. Dziękuję animatorom za to, 
że nie „naciskali”.
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Śniadanie dla Kobiet

Bogusława Król
Śniadanie dla Kobiet

3 lipca, po dwuletniej przerwie, około 350 pań 
spotkało się w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, na 
17 już Śniadaniu dla Kobiet. Spotkanie było 
również transmitowane on-line na Faceboku 
i YouTube.

Temat „Świadoma swojego wpływu” miał na 
nowo uświadomić nam, jak bardzo to, co robimy, 
wywiera wpływ nie tylko na nasze życie, ale i życie 
naszych dzieci, współmałżonków, rodzinę, współ-
pracowników, a nawet na przypadkowo spotkane 
osoby. 

A jeśli mamy wpływ na innych, to jaki? Czy je-
steśmy zachęceniem, czy wręcz przeciwnie? Jakich 
zachowań i reakcji powinnyśmy unikać? Wykła-

dem podzieliła się Nela Kłapa, przytaczając kon-
kretne przykłady kobiet z Biblii, mających do-
bry lub zły wpływ na innych, wskazując przede 
wszystkim na Tego, który dokonuje w nas prze-
miany.

Podczas Śniadania miałyśmy okazję posłuchać 
zachęcających historii dwóch kobiet: Hani Ko-
zieł i Ewy Karzełek o tym, w jaki sposób nasze 
wybory mają bezpośredni wpływ na życie in-
nych. Obejrzałyśmy również 6 krótkich, nagra-
nych wcześniej, historii pań, które opowiedziały 
o przemieniającym wpływie konkretnych kobiet 
na ich życie. Jak zwykle była też dobra muzyka w 
wykonaniu Zespołu „Cześć”.

Tym razem Śniadanie odbywało się na głównej 
sali, co dało nam możliwość częstowania się 
kawą i herbatą do końca programu.

Program nadal jest dostępny na Facebooku oraz 
na stronie Śniadania dla Kobiet. Zachęcamy do 
obejrzenia! Polecamy również temat o samotno-
ści, jaki został nagrany w 2020 roku.
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Konferencja
Razem-Dalej

Kornelia Arndt
SzukajacBoga.pl

Konferencja Szukając Boga – to coroczne, ogól-
nopolskie wydarzenie dla osób związanych z plat-
formą SzukającBoga.pl. Ten jeden raz w roku, na 
kilka dni, wraz ze wszystkimi trenerami, uczest-
nikami kursów, wolontariuszami i pracownikami 
możemy spotkać się, by słuchać Bożego słowa, 
rozmawiać, oraz spędzić wartościowo czas ze sobą 
nawzajem. 

W związku z obostrzeniami, które obowiązywały 
pod koniec zeszłego roku, nasza konferencja mu-
siała odbyć się online. W tym roku nie stanowiło 
to przeszkody, więc udało nam się spędzić 3 dni 
w hotelu w Bielsku-Białej (dla chętnych była do-

stępna także transmisja online oraz spotkania na 
platformie zoom).  

Te trzy dni były wypełnione niesamowitymi 
rozmowami, uwielbieniem i wdzięcznością dla 
Pana Boga! Po raz pierwszy podczas konferencji 
przemawiało aż trzech mówców, zamiast jednego 
mówcy głównego, którzy skupili się na temacie 
jedności w naszej służbie, kościołach i wspólno-
tach chrześcijańskich.

Wieczór świadectw, który przeżywaliśmy w pią-
tek wieczorem, był nie tylko wspaniałym przy-
kładem Bożego działania i Jego wierności, ale 
zapoczątkował wiele rozmów, które były błogo-
sławieństwem i wzmocnieniem dla wielu.

Jesteśmy też bardzo wdzięczni Bogu za dobrą po-
godę, której mogliśmy doświadczać w sobotę, co 
pozwoliło na zorganizowanie krótkiej wycieczki 
na Szyndzielnię – był to również dobry czas po-
znawania się, integracji i kontynuowania wielu 
rozmów. 
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Poprosiliśmy kilku uczestników i wolontariu-
szy także o podzielenie się refleksjami, opiniami 
i przeżyciami, jakich doświadczyli na tegorocznej 
konferencji:

 Konferencja była świetnie przygotowa-
na. Mieliśmy okazję poznać siebie nawzajem, ra-
zem się modlić, rozmawiać, a nawet pójść razem 
dalej - w góry. ;) Bardzo cieszymy się też z pod-
jętego w tym roku  tematu jedności chrześcijan 
i dawania wspólnego świadectwa. Dziękujemy!

Ilona

 Podczas tegorocznej konferencji po-
ruszono na sesjach dwa bliskie i istotne dla nas 
tematy - jedność wśród chrześcijan i uczniostwo. 
Dobrze było posłuchać i zbudować się tymi tre-
ściami. Jednak tym, co poruszyło mnie najbar-
dziej były rozmowy. Przy stołach podczas obiadu, 
w przerwach kawowych czy późnym wieczorem, 
długo po zakończeniu oficjalnego programu. 
W ich czasie mogłem zobaczyć, że ludzie związani 
z Szukając Boga w żywy, praktyczny sposób reali-
zują to w co wierzą. Urzekła mnie mnogość ta-
lentów, środowisk, spojrzeń, projektów - wszyst-
kich w różny sposób realizujących tą samą misję, 
jaką zostawił nam Jezus. Poznałem misjonarzy, 
studenta teologii, osoby pracujące w chrześcijań-
skim stowarzyszeniu. A także osoby, które służą 
Bogu w wolnym czasie, udzielając się wolonta-
ryjnie w projektach lub organizując weekendowe 
konferencje. Dobrze było tam być i poznać ich 
wszystkich.

Mateusz

Zorganizowanie konferencji nie byłoby możliwe, 
gdyby nie nasi wolontariusze i wszystkie osoby 
zaangażowane w służbę Szukając Boga.

Dziękujemy za Waszą obecność! Dziękuje-
my też wszystkim uczestnikom czy to na żywo 
w sali konferencyjnej, czy na łączach interne-
towych! Cieszymy się, że mogliście być z nami! 
Mamy nadzieję, że już za rok znów spotkamy 
się na ogólnopolskiej Konferencji Szukając Boga 
w jeszcze większym gronie!



https://deorecordings.pl/biuletyn
https://kursy.szukajacboga.pl/bozy-prezent

