Społeczność Chrześcijańska „Południe” w Warszawie

SCh „Południe”– 5 lat

W

iele wzruszeń, pięknych wspomnień
i świadectw tego, co Bóg zdziałał w minionych pięciu latach, oraz wizji na kolejne lata – tak można by opisać uroczyste nabożeństwo z okazji 5-lecia Społeczności
Chrześcijańskiej „Południe” w Warszawie. Ponad czterysta osób zgromadziło się 6 marca 2016 r. w wynajętej
sali przy Mińskiej 65 w Warszawie, by wspólnie świętować, wspominając przeszłość i spoglądając z nadzieją
w przyszłość. Ta najmłodsza warszawska wspólnota
Kościoła Chrystusowego w RP, licząca około 250 osób,
to bez wątpienia jedna z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych kulturowo ewangelicznych wspólnot stolicy. Dziękujemy Bogu za wszystkie osoby, które
przyczyniły się do powstania i rozwoju tej wspólnoty. Ze
szczególną wdzięcznością myślimy o pastorze Marku
Sobotce i jego żonie Annie, którzy przewodzą służbie
Społeczności Chrześcijańskiej „Południe”. Z głębi serca
życzę, aby dobremu Bogu udało się w kolejnej pięciolatce poprowadzić Was dalej piękną, ale trudną i przez
większość wspólnot nie uczęszczaną drogą pomnożenia – pisał pastor W. Andrzej Bajeński, Prezbiter
Naczelny.
Dokładnie pięć lat wcześniej, bo w 2011 roku i również 6 marca, miało miejsce pierwsze oficjalne nabo-
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żeństwo tej społeczności. Pisaliśmy o tym w „Słowie
i Życiu” nr 1/2011. Przez pierwszy rok zgromadzali się
na ul. Edisona 2, od maja 2012 na Mińskiej 65. Na uroczystość 5-lecia wynajęto sąsiednią dużą salę.
Społeczność Chrześcijańska „Południe” jest „córką”
Społeczności Chrześcijańskiej „Północ”, a „wnuczką”
Społeczności Chrześcijańskiej „Puławska”.
Społeczność Chrześcijańska „Południe” to Kościół,
który w oparciu o Biblię i z mocą Ducha Świętego wspiera ludzi w nawiązywaniu osobistej relacji z Bogiem.
Bogiem, który w swojej miłości i mocy ma dla każdego
cudowny plan i który ma siłę by przemieniać nasze
życie!
Będziemy używać wszystkich naszych darów i talentów oraz korzystać z każdej możliwej formy z wyjątkiem
grzechu, aby zaprezentować ludziom Dobrą Nowinę
o Jezusie Chrystusie jako Zbawicielu. Wierzymy, że
wszystko co robimy powinno być pełne entuzjazmu,
pasji i sprawiać, że nasze i Twoje życie będzie pełne,
dzięki działaniu Boga. Jezus wykonał swoją misję ze
względu na Nas, my pragniemy ją kontynuować. Ze
Względu na Niego i Ciebie – czytamy na www.schpoludnie.pl. Tam również można posłuchać kazań lub w niedzielę o godz. 10.30 obejrzeć on-line nabożeństwo.
(red.)
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Pastor Marek Sobotka o sobie
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Z

Będę wdzięczny, jeśli podejdziesz po kazaniu i powiesz
mi, co myślisz, lub napiszesz do mnie maila ze swoimi
spostrzeżeniami.
Chętnie spotkam się z każdym, kto chce po prostu
pogadać o życiu lub o tym, jak je przeżyć, by na końcu
go nie stracić.
Źródło: www.schpoludnie.pl
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wykły człowiek wśród niezwykłych ludzi –
tak bym określił siebie w miejscu, w jakim
pracuję na co dzień, czyli w Kościele. W
tej codzienności dwie najbliższe mi osoby
to moja żona Ania i córka Julia.
To, czym się zajmuję, jest jak przygoda.
Przygoda, która rozpoczęła się, gdy doświadczyłem
przebaczenia grzechów i poznałem osobiście
Chrystusa, który jest dla mnie Bogiem na wieki.
Każdego tygodnia odkrywam drogocenne myśli
o Nim, o których nie tylko opowiadam innym, ale
które sam stosuję w codzienności. Te prawdziwe
historie, którymi dzielę się, są zaczerpnięte z Biblii
i niejednokrotnie udzielają odpowiedzi zarówno
mnie jak i innym na temat tego, jak żyć, aby życie
było pełne pasji. Chcę, aby poprzez to, co robię,
ludzie, na których mam wpływ, świadomie uwierzyli
w Boga, zaś Ci, którzy uwierzyli – dojrzewali w tym,
jak żyć z Nim w codzienności.
Dyskusje, wspólne spotkania, budowanie relacji,
modlitwa, szukanie przykładów do kazań, dzielenie się
tym, w jaki sposób rozumiesz lub nie rozumiesz Boga,
opinie i sugestie po wysłuchaniu kazania, Twoje osobiste doświadczenia przeżywane z Bogiem – to wszystko
może służyć lepszemu zrozumieniu naszego Boga.
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5-lecie Społeczności Chrześcijańskiej „Południe” w Warszawie, 6.03.2016

