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Błogosławiony owoc desperacji

 Nie można przecenić mocy desperacji, która 
może zachować duszę ku dobremu. O co mi chodzi?
 W ostatnim czasie możemy słyszeć historie 
prześladowanych chrześcijan. Bardzo często 
przypominają one to , co zapisane jest w Liście do 
Hebrajczyków. W wielu regionach świata koszt 
podążania za Jezusem jest wysoki. Jeśli nikt  
w kościele nie został pobity przez ostatnie siedem 
dni to tydzień uznają za dobry. Ci bracia i siostry 
doświadczają “licznych zmagań z utrapieniami” 
(Hebr. 10,32). Stawiają oni czoła przemocy, 
zagarnięciu mienia, herezjom, podziałom  
i niemoralności. Ich uciski zmuszają ich do wołania 
do Boga, tak bardzo potrzebują Go w swojej 
desperacji. Lecz dobrobyt, powodzenie, pomyślność 

mogą zadusić Słowo. Ponieważ Nowy Testament 
uczy nas, że możemy wiedzieć wyraźnie czy 
nasz skarb jest w niebie, jeśli jego pozyskanie 
będzie nas na ziemi kosztować nawet utratę 
ziemskich skarbów. Polacy stają się jednym z 
najbardziej prosperujących narodów na świecie 
i być chrześcijaninem nie kosztuje wiele. Takie 
warunki mogą być zabójcze dla wiary. Pan Jezus 
powiedział: “...umiłowanie tego świata i ułuda 
bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje” 
(Mat.13,22).  

  
Nie przychodzi do nas z wyraźną bezpośrednią 
groźbą lecz z niezliczonymi opcjami rozrywki, 
ochrony zdrowia, możliwościami rozwoju kariery  
i bezpieczeństwa finansowego oraz zmianami 
wystroju naszych pomieszczeń i sposobami na 
zapewnienie przyszłości naszym dzieciom...ciąg 
dalszy na stronie 3

Łukasz i Aleksandra Gruszczyńscy
dyrektorzy krajowi Społeczności Ewangelizacji 
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Zarejestruj się 
dzisiaj!

Dobrobyt ma niezwykłą moc 
pozbawiania gorliwości i energii 
oraz pozbawia skoncentrowania na 
misji i chęci ryzyka. Lecz działanie 
to jest subtelne. 



Dobry Bóg błogosławił ten czas i pomimo 
grymaśnej pogody (od obfi tego deszczu 
w poniedziałek - po upał w piątek) przez 
5 dni razem z grupą kilkudziesięciu osób 
mogliśmy codziennie być w 25 różnych 
miejscach, poprowadzić 125 spotkań 
i dotrzeć do ponad 400 dzieci, a ponad to 
wielu rodziców. 

Tomasz i Monika Walica

Grupa wolontariuszy w Sosnowcu

Sosnowiec

Dąbrowa Górnicza

Bytom

Jaworzno

Z Dobrą Nowiną przez 
Śląsk i Zagłębie 2015

 

Pod stopami skrzypiał śnieg, a dookoła panował 
siarczysty mróz kiedy odbywało się pierwsze 
spotkanie organizacyjne na temat akcji 
“Z Dobrą Nowiną przez...” W kolejnych miesiącach 
przygotowania toczyły się w każdym 
z zaangażowanych zborów: w Dąbrowie Górniczej, 
Bytomiu, Sosnowcu i Jaworznie. 

Trzeba było pomyśleć o rzeczach bardzo 
przyziemnych jak posiłki i noclegi dla wolontariuszy, 
o miejscach gdzie będą organizowane Kluby 5 Dni,

ale przede wszystkim o modlitwie - by jak najwięcej 
osób wstawiło się za powyższą sprawą w modlitwie...

Dzięki Panu Bogu 12 lipca mogliśmy spotkać 
się wszyscy razem by zainaugurować tydzień 
ewangelizacyjny i z wiarą ruszyć do dzieła. 
Wiele Słowa zostało zasiane, dzieci i ich rodzice 
otrzymali traktaty, Pismo Święte jak i  kontakty do 
chrześcijańskich wspólnot - pozostaje nam modlić 
się o Boży wzrost i zbawienie dla każdego z nich!



 Każdy dzień jest dobry, aby zwiastować 
ewangelię. Ale czy Dzień Dziecka jest dobra okazją? 
Oczywiście, że tak. Właśnie z tej okazji po raz kolejny  
zorganizowałam Dzień Dziecka. Tym razem „Dzień 
Dziecka z piratem”. Razem z Kubą roznosiliśmy 
zaproszenia. Podeszłam do grupki dzieci bawiących 
się na placu zabaw. Gdy wręczyłam im zaproszenia 
usłyszałam radosny głos dziewczynki: O ja wiem 
gdzie to jest, to jest tam gdzie... To miłe kiedy dzieci 
pamiętają miejsce gdzie przed rokiem słyszały 
ewangelię. Dzięki pomocy Bożej od trzech lat mamy 
okazję wychodzić do dzieci w tym szczególny dla 
nich dniu. Niektóre z tych dzieci powracają do nas 
co rok, a niektóre z nich pozostają razem z nami na 
klubach. Tak było z Nikolą. Przyszła do nas na Dzień 
Dziecka w zeszłym roku. I już została z nami. Była z 
nami na półkoloniach w Radomiu i przez cały rok na 
klubach. 

Widzę jak Pan Bóg ją zmienia. Staje się otwarta, 
radosna. Teraz z nadzieją i modlitwa czekamy na jej 
brata Krystiana. Modlę się, aby Nikola odpowiedziała 
na Boże zaproszenie i podjęła decyzję pójścia za 
Jezusem. Jako Jego dziecko i uczeń. 
Być może zastanawiasz się co ma wspólnego 
ewangelia i pirat? Dzięki historii Trzech piratów 
dzieci mogły dowiedzieć się jak mogą znaleźć się  
w złotym mieście z Objawienia Jana. Po tym 
spotkaniu wiedzą jak mogą mieć czyste serca i co 
dzieje się z tymi , którzy nie idą za Jezusem. 
Jeśli chciał byś rozpocząć spotkania z dziećmi to 
dzień dziecka jest dobra okazją. Zorganizuj dzień 
dziecka w przyszłym roku. Zaproś na nim dzieci na 
kolejne spotkania. Jeśli brak ci pomysłu na Dzień 
Dziecka możesz skorzystać już ze sprawdzonego 
pomysłu. Odwiedź stronę: https://pl-pl.facebook.
com/KlubKotwicaEdziaITeama zobaczysz jak bawiły 
się dzieci w Radomiu na „Dniu Dziecka z piratem”. 

Edyta Wojcieska

Jaworzno

ciąg dalszy ze strony 1
Cierpienie ma tendencję aby pchać nas desperacko 
w kierunku Słowa i Boga. Dobrobyt ma tendencję do 
zaduszania Słowa i pozbawiania nas błogosławieńst-
wa desperacji. To brak poczucia desperackiej potrze-
by Boga jest tak bardzo śmiertelny. Jeśli nie czujemy 
naszej głębokiej potrzeby Boga, to nie chcemy wołać 
do Niego. Umiłowanie tego świata jest jak duchowy 
trąd, niszczy “duchowe końcówki nerwowe” i nie od-
czuwamy, że ulegamy zepsuciu, kiedy to sobie uświ-
adamiamy jest juz za późno. Dlatego musimy sie 
modlić, pościć i wspierać cierpiących braci i siostry. 
Musimy też modlić się, pościć i być zaangażowanymi 
w pracę dla Boga (przede wszystkim wśród dzieci), aby 
Bóg wyrwał nas z choroby jaką przynosi pomyślność. 
Mamy trzymać się z dala od jej zaduszającej Słowo 
mocy. Desperacko potrzebujemy Boga. Wszystko, co 

tą desperację w nas tworzy jest dla nas instrument-
em łaski. Jeśli Bóg dopuszcza do twojego życia ból, 
ciężary, trudności, walki i inne rzeczy zmuszające cię, 
aby często zwracać się do Niego, czasem z głośnym 
wołaniem i łzami, bo czujesz, że desperacko Go po-
trzebujesz - to nie żałuj tego. Jest to jak dar większej 
łaski, niż ta którą znasz. To może być twoja ucieczką 
od zaduszenia Słowa. 

Łukasz i Aleksandra Gruszczyńscy

(wykorzystano zasoby www.desiringGod.org - Jon 
Bloom)

desperacja
1. «utrata nadziei, rozpacz»
2. «nieobliczalność w działaniu, spowodowana znalezieniem się w ekstremalnej 
sytuacji»

Jedna z trzech pirackich drużyn

Edyta opowiada historię i piratach

Dzień Dziecka z piratem w Radomiu
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W Wydawnictwie CEF PRESS 
możesz zamówić zestaw lekcji 
do systematycznego nauczania 

dzieci prawd Bożych  
w Szkółkach Niedzielnych  

bądź w Klubach Dobrej Nowiny.
Materiały dostępne są 

na stronie internetowej:
www.cefpress.pl.

Strona internetowa dla dzieci:
www.klubodkrywcy.com

Korespondencyjny Klub 
Odkrywców

skrytka pocztowa 129
43-200 Pszczyna

Na rok szkolny 2014/2015 do systematycznego nauczania dzieci
Społeczność Ewangelizacji Dzieci proponuje następujące materiały:

    - Jaki jest Bóg? (5 lekcji)
    - Dawid cz. 1 (6 lekcji)
    - Dawid cz. 2 (6 lekcji)
    - Obiecany Zbawiciel (lekcja świąteczna)
    - Co jest dobre, co jest złe? (6 lekcji)
    - Joni Eareckson Tada (1 lekcja)
    - Kto usunie przeszkodę? (1 lekcja)
    - Zawsze prawdziwe (lekcja świąteczna) 
    - Pan Jezus Chrystus (5 lekcji)
    - Pierwsi chrześcijanie (6 lekcji)

 

1,2 i 3
tom

Rozważania zawarte w książeczce Każdy dzień z Panem Bogiem tom 3 
oprócz tekstu biblijnego zawierają ciekawe zadania, które pomogą twojemu 
dziecku odkrywać, co Pan Bóg chce, by czyniło. Znajdzie tam ono również 
propozycję modlitwy na każdy dzień miesiąca. Książeczka przeznaczona jest 
głównie dla 7–10-latków.

Tom 1 zawiera pasjonującą historię stworzenia świata 
i nadania przez Boga przykazań. W tomie 2 dziecko 
przeczyta o cudownym przyjściu Pana Jezusa na ziemię 
i początku Jego służby.

Już jest Każdy dzień z Panem Bogiem tom 3! Książeczka ta, podobnie 
jak dwie poprzednie, została przygotowana po to, by pomóc dzieciom 
w rozważaniu Bożego Słowa codziennie. Twoje dziecko przez cały 
miesiąc może towarzyszyć Panu Jezusowi i Jego uczniom w różnych 
sytuacjach i miejscach – być w domu w Kafarnaum, słuchać razem 
z tłumem nauczania Pana Jezusa i iść za Nim, naśladować chłopca, 
który podzielił się z innymi tym, co miał, znaleźć się w łodzi w środku 
burzy czy cieszyć się z cudu w domu Jaira. 

Każdy dzień z Panem Bogiem tom 3 skupia się na pierwszych sześciu 
rozdziałach Ewangelii wg Marka i zachęca do zaufania Chrystusowi 
najpierw jako Panu i Zbawicielowi, a następnie do ufania Mu 
każdego dnia – kiedy jest dobrze, ale też kiedy się boisz, 
przeżywasz jakiś problem, jesteś chory. Pan Bóg przecież czyni to, 
co jest dla ciebie najlepsze – w swoim czasie i na swój sposób.  

Publikacje bezpłatne. 

Należy pokryć jedynie 

koszty przesyłki!

Każdy dzień z Panem Bogiem

najpierw jako Panu i Zbawicielowi, a następnie do ufania Mu 
każdego dnia – kiedy jest dobrze, ale też kiedy się boisz, 
przeżywasz jakiś problem, jesteś chory. Pan Bóg przecież czyni to, 
co jest dla ciebie najlepsze – w swoim czasie i na swój sposób.  

Rozważania Każdy dzień z Panem Bogiem tom 1, 2 i 3 można zamawiać 

na stronie internetowej Wydawnictwa CEF Press: www.cefpress.pl 

lub pod numerem telefonu: 32 210 52 15.

Książeczki możesz wręczyć dziecku na zakończenie 

wakacyjnego klubu biblijnego, obozu czy Klubu 5 Dni.


