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Jubileusz 15-lecia

Społeczność Chrześcijańska 
„Północ” w Warszawie jest 
jedną z największych, jeśli 
nie największą, ewange-

liczną wspólnotą w kraju. Powstała 
15 lat temu. Na jednym ze spotkań 
Rady Starszych Społeczności 
Chrześcijańskiej „Puławska” pastor 
Andrzej Bajeński zaproponował, by 
oprócz dwóch niedzielnych nabo-
żeństw w zborowej kaplicy rozpo-
cząć trzecie po drugiej stronie Wisły, 
najlepiej na północy Warszawy. Kto 
choćby trochę rozumie, na czym 
polega organizowanie społecznych 
aktywności, wie, że wspólnota ko-
ścielna oprócz duchowego charak-
teru ma cechy społecznej grupy 
z wszelkimi jej zaletami i przywara-
mi. Zamysł rozszerzenia działań 
zborowych nie był ani oczywisty, ani 
łatwy w realizacji. Kaplica przy ul. 
Puławskiej została w roku 1992 roz-
budowana, więc nie było powodów, 
by szukać dodatkowej przestrzeni 
na nabożeństwa, organizując je 
gdzieś indziej. Z zewnątrz możemy 

obserwować i odnotowywać fakty, 
i do faktów należą rozważania i de-
cyzje Rady Starszych oraz ich na-
stępstwa. Jak powstał ten zamysł 
u pastora Andrzeja, jak przebiegało 
oswajanie się z nim Starszych zbo-
ru, jak dochodziło do wewnętrznego 
przekonania, że tak będzie dobrze, 
wie Bóg i ci, co się z tym zmagali. 

Pieczę nad realizacją tego pro-
jektu powierzono pastorowi Krzysz
tofowi Zarębie. Początkowo około 
trzydziestoosobowe spotkania po 
przewodnictwem Krzysztofa Zaręby 
były nieregularne i odbywały się 
w wynajmowanych pomieszcze-
niach jednego z hoteli w okolicy 
FSO na Żeraniu. Był to swoisty poli-
gon pracy misyjnej. Od 28 paździer-
nika 2001 roku datują się regularne 
niedzielne nabożeństwa, jako trze-
cie nabożeństwo zboru na Puław
skiej. Oznaczało to oddzielenie spo-
rej grupy zborowników na drugą 
stronę Wisły. By ułatwić taki podział, 
założono, że będą to takie same 
(jeśli chodzi o kazanie) nabożeń-

stwa. Rodziło to spore wyzwanie 
organizacyjne. Po kazaniu na nabo-
żeństwie o godz. 9.30 na Puławs
kiej kaznodzieja udawał się na „Pół
noc”, by tam usłużyć na nabożeń-
stwie o 10.30 i powrócić na Puławską 
na drugie nabożeństwo o godz. 
11.30. Przez pierwszy rok nabożeń-
stwa odbywały się w sali konferen-
cyjnej Daewoo na PradzePółnoc, 
potem w Centrum Baccar na Ja
giellońskiej 73.

W styczniu 2004 zapadła decy-
zja o usamodzielnieniu żerańskiej 
wspólnoty jako zboru Społeczność 
Chrześcijańska „Północ” w Warsza
wie, liczącej wówczas 80 członków 
i średniej frekwencji na nabożeń-
stwach około 160 osób. Po dwóch 
latach (w październiku 2006 roku) 
przenieśli się do wciąż wynajmowa-
nego, ale we własnym zakresie ada-
ptowanego, większego (400 miejsc 
siedzących) lokum przy ul. Jagiel
lońskiej 71 (dawnej szkoły zawodo-
wej FSO Żerań). Zgromadzali się 
tam do czerwca 2013 roku. Musieli 
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opuścić to miejsce w związku ze 
zmianą właściciela. Kolejne miejsce 
to Elektronowa 10 – budynek po 
Akademii Finansów. Pierwsze ofi-
cjalne nabożeństwo odbyło się tam 
23 czerwca 2013 roku. Przez półto-
ra roku byli najemcami tego obiektu, 
od października 2014 r. są jego 
właścicielem (ze sporym kredytem 
do spłacenia). Chyba żaden inny 
ewangeliczny Kościół w kraju nie 
ma tak obszernych i funkcjonalnych 
pomieszczeń. Była hala sportowa 
służy jako kaplica (około 1000 
miejsc siedzących).Trzy aule, pięć 
sal wykładowych, kawiarenka, ob-
szerny hol i zaplecze sanitarne. 

6 listopada br. Społeczność 
Chrześcijańska „Północ” w Warsza
wie świętowała 15lecie istnienia. 
Sala zgromadzeń była wypełniona 
po brzegi. Tym razem było bowiem 
tylko jedno nabożeństwo, a ponadto 
przybyło sporo gości. Rozmach, 
z jakim uroczystość została zorgani-
zowana, mógłby napawać dumą 
i przytłaczać. Nie można jednak było 
dostrzec tego w kazaniu pastora 
Krzysztofa Zaręby (drukujemy je 
w tym numerze pt. „By Jego dom był 
pełen”). Po nabożeństwie pomidoro-
wa dla wszystkich, kawiarenki i her-
baciarnie, przedstawienie teatralne 
i inne atrakcje dla dzieci, młodzieży 
i całych rodzin. Wszystko po to, by 
cieszyć się sobą jak najdłużej, bo 
świętowanie to radość. 

Jak czytamy na oficjalnej stronie 
internetowej www.schpolnoc.pl, dziś 
Społeczność Chrześcijańska „Pół
noc” to niemal 1.000 osób, biorą-
cych udział w niedzielnych nabożeń-
stwach o godz. 10.00, 12.00 i 18.00 
(również online), spotykających się 
regularnie na terenie całej Warszawy 
i angażujących się w działanie po-
nad 40 grup. Dzieje się naprawdę 
wiele. W planach – budowa Centrum 
Rodziny z salą zabaw dla dzieci, 
profesjonalną kawiarnią czynną co-
dziennie i Labiryntem (multimedial-
nym narzędziem ewangelizacyj-
nym). Temu celowi ma służyć zain-
augurowany podczas jubileuszu 
Fundusz 15lecia. Więcej informacji 
na www.schpolnoc.pl.

NINA I BRONISŁAW HURY
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By Jego dom 
był wypełniony

Nie wolno nam spocząć na laurach. Nie wolno nam popaść w pychę. 
Musimy usłyszeć Bożą odpowiedź na pytanie, co dalej? 

Doświadczyliśmy od Ciebie tyle łaski, co chcesz abyśmy z tym wszystkim zrobili?
Czego od nas oczekujesz, Panie? 

Panie Boże, co chcesz, abym powiedział 
w Społeczności Chrześcijańskiej „Północ” pod-
czas uroczystości 15lecia? Przyjrzyj się ce-
chom piętnastolat-

ka – to pierwsze, co usły-
szałem w odpowiedzi na tę 
moją modlitwę. Piętnasto
latek za moich czasów 
kończył ósmą klasę albo 
zaczynał pierwszą klasę 
szkoły średniej. Dzisiaj – 
póki co – to gimnazjalista 
kończący drugą klasę i za-
czynający trzecią. 

Piętnastolatek
Wiek do piętnastu lat, 

a czasem dłużej, to okres 
bardzo ryzykownych za-
chowań i niezwykłych po-
mysłów. To czas pierw-
szych miłości, które kończą 
się wraz z końcem wakacji 
albo zimowiska, choć na 
początku wydają się być 
tymi na całe życie. Pierwszy 
mech pod nosem, większe 
zaokrąglenia u płci pięknej. 
To też czas, gdy się ma 
przekonanie, że się wie le-
piej niż rodzice. Często grupa rówieśnicza jest więk-
szym autorytetem od nich. Zadajemy sobie bardzo 
ważne pytania i podejmujemy decyzje, które nie tylko 
kształtują naszą teraźniejszość, nie tylko określają na-
szą przyszłość, ale często mają wpływ na naszą wiecz-

ność. Po co jestem? Jakich wyborów mam dokonać? 
Czym w życiu mam się zajmować? To pytania, na które 
trzeba znać odpowiedź, jeśli chcemy doświadczyć ży-

ciowego spełnienia, wypeł-
nić misję, dla której Bóg 
nas tu postawił. 

Co dalej?
Jestem przekonany, że 

Bóg skierował moje myśli 
na piętnastolatka, żebym 
zadał sobie te właśnie py-
tania. A w zasadzie nie so-
bie, tylko Panu Bogu: Pięt
naście lat i co dalej? Czego 
od nas oczekujesz, Panie? 
Bo trzeba przyznać, że te 
nasze piętnaście lat to czas 
Bożej łaski. Oczywiście, 
w porównaniu do dwóch 
tysięcy lat chrześcijaństwa, 
tysiąclecia chrześcijaństwa 
w Polsce, 500lecia Refor
macji, 100lecia Kościoła 
Chrystusowego w Polsce, 
którego częścią jesteśmy 
czy 70lecia Kościoła 
Chrys tusowego w War sza
wie, nasze 15lecie to nie-
wiele. 

Zaczynaliśmy w osiemdziesiąt osób, a dziś jest nas 
około ośmiuset. Rozpoczynaliśmy w wynajmowanej sali 
kinowej na sto dwadzieścia osób, a dziś mamy własną, 
która jest w stanie pomieścić tysiąc dwieście osób. 
Niesamowite, dziesięciokrotne pomnożenie, dzięki 

Krzysztof Zaręba – Pastor Przełożony SCh „Północ”
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 łasce Bożej. Jesteśmy wspólnotą międzynarodową. 
Przez nasze progi przewinęli się ludzie z około piętnastu 
krajów. Nasze nabożeństwa tłumaczymy na angielski, 
rosyjski i ukraiński. Powołaliśmy Społeczność Chrześ
cijańską „Południe” w Warszawie, Społeczność Chrześ
cijańską w Wyszkowie, a w tym roku zainicjowaliśmy 
Społeczność Chrześcijańską „Zachód” w Warszawie. 
A to wszystko efekty Bożej łaski i oddania ludzi tę spo-
łeczność tworzących. Przeżyliśmy wiele radości, wylali-
śmy trochę łez, wyszliśmy cało z kilku ostrych zakrętów.

Punkt, w którym dziś jest Społeczność Chrześcijań
ska „Północ” w Warszawie, dla wielu jest sukcesem. 
Bądźmy jednak świadomi, że największym zagroże-
niem przyszłych sukcesów jest dzisiejszy sukces. Że 
sukces karmi dumę i samozadowolenie, które zabijają 
pilność. Nie wolno nam spocząć na laurach. Nie wolno 
nam popaść w pychę. Musimy usłyszeć Bożą odpo-
wiedź na pytanie, co dalej? Czego od nas oczekujesz, 
Panie? Doświadczyliśmy od Ciebie tyle łaski, co chcesz 
abyśmy z tym wszystkim zrobili? O to modliłem się 
i wsłuchiwałem w Boży głos. 

By Jego dom był wypełniony ludźmi
Otrzymałem taką oto odpowiedź: „Wyjdź więc na 

drogi prowadzące do miasta, idź między zagrody i prze-
konaj napotkanych, by przyszli; niech mój dom będzie 

pełny” (Łk 14:23b). To są słowa Jezusa. Bożym pragnie-
niem niezmiennie jest, by Jego dom był wypełniony 
ludźmi po brzegi. A my mamy przywilej, powołanie, by to 
Boże pragnienie wypełniać. Zdefiniujmy sobie najpierw 
słowo dom, by wiedzieć, co mamy wypełnić ludźmi. 
Niewątpliwie słowo dom odnosi się do tego miejsca, 
które Pan Jezus obecnie przygotowuje dla tych, którzy 
Mu ufają, a które umownie nazywamy niebem. Sam 
przecież powiedział: „W domu mojego Ojca jest wiele 
mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo 
przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę 
i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was 
do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem” 
(J 14:23). Jest jeszcze inne miejsce, które Słowo Boże 
nazywa domem. Apostoł Paweł pisał o nim do 
Tymoteusza: „Gdybym jednak opóźniał przybycie, to 
masz wiedzieć, jak trzeba sobie radzić w domu Bożym, 
który jest Kościołem żywego Boga, filarem i podporą 
prawdy” (1 Tm 3:15). W Nowym Testamencie domem 
Boga nazwany jest również Kościół, zarówno w sensie 
globalnym, składający się ze wszystkich wierzących, 
ufających Jezusowi, jak i lokalnym, którym między inny-
mi, pośród wielu innych, jest także Społeczność 
Chrześcijańska „Północ” w Warszawie. A pragnieniem 
Boga – właściciela tego domu – jest, by został on wypeł-
niony ludźmi. Jak pogodzić to, że niebo jest domem 

15-lecie Społeczności Chrześcijańskiej „Północ” w Warszawie, 6 listopada 2016 r.



S Ł O W O  i  Ż YC I E  n r  4 / 2 01612

Społeczność  Chr ześc i jańska „Północ”  w War szawie

Boga i Kościół jest domem Bo
ga? Można by powiedzieć, że 
Kościół to przedsionek Bożego 
domu. Bóg dziś mówi do nas: 
„Niech mój dom będzie pełny” 
–w sensie Kościoła i wiecznej 
przyszłości w niebie. 

Jak zatem wypełnić to Boże 
pragnienie? „Wyjdź na drogi 
prowadzące do miasta. Idź mię-
dzy zagrody i przekonaj napo-
tkanych, by przyszli”. Ja i ty, my 
jako Kościół, mamy wyjść z tego 
miejsca, by spotkać ludzi tam, 
gdzie są: na drogach i tam, 
gdzie się zatrzymują; w ich wła-
snych domach, w szpitalach, 
w miejscach pracy, w szkołach, 
w więzieniach. Kościół to wspól-
nota idących, nie siedzących. 
Bóg mówi: Zobaczcie, gdzie są ludzie, i tam idźcie. 
Przenikajcie każdą sferę ludzkiego życia, bo taka jest 
rola Kościoła. Idźcie więc do ludzi i przekonujcie ich, 
żeby przyszli do Jezusa i Jego Kościoła. Naszym być 
albo nie być jest dotarcie i przenikanie miejsc, gdzie są 
ludzie, by przyprowadzić ich do Jezusa i Jego domu, 
którym jest Kościół.

„Przekonaj napotkanych, by przyszli”. Spora część 
przekładów Biblii używa tu słowa „przymuszaj”. Tylko 
w Jezusie jest zbawienie, dlatego zrób wszystko, aby 
chcieli przyjść. Powiedz im, co Jezus zrobił w twoim 
życiu, że Kościół to dobre miejsce, to przedsionek nie-
ba, to dom Boży. Nie wstydź się Jezusa i Jego Kościoła. 
W nasze piętnaste urodziny Bóg mówi do mnie i do 
ciebie: Chcę, by to miejsce, które jest moim domem, 
wypełnione było ludźmi. Idźcie więc tam, gdzie są lu-
dzie, i zróbcie wszystko, by chcieli przyjść do Jezusa 
i do Jego Kościoła. Skoro Bóg, znając naszą społecz-
ność, nie wstydzi się nazywać nas swoim domem i utoż
samiać się z nami, to ty nie wstydź się nazywać jej 

swoim Kościołem, utożsamiać się z nią i zapraszać do 
niej ludzi.

Obraz Kościoła
Podczas pewnej rozmowy Bóg pokazał mi obraz 

domu Bożego, czyli Kościoła, poprzez chyba najbar-
dziej znaną przypowieść Jezusa (Łk 15:1132). Bardzo 
mocno mnie to dotknęło, bo po raz pierwszy dostrze-
głem w niej opis Kościoła i zobaczyłem coś, o czym od 
dawna rozmyślam. „Pewien człowiek miał dwóch sy-
nów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca: Ojcze, daj mi 
część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem 
podzielił między synów dorobek swego życia. Krótko 
potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał dale-
ko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek”. 
Bardzo dobrze znamy tę przypowieść. A ja chciałbym ją 
zinterpretować inaczej niż zwykle, może nawet troszkę 
nieprawomyślnie. Oto gdzieś na świecie – wyobraźmy 
sobie, że w Warszawie – jest sobie dom Boży, czyli 
Kościół. Jest w nim Bóg, powiedzmy inaczej, jest w nim 

Boża obecność, bo przecież gdzie 
dwóch lub trzech jest zebranych w 
Jego imieniu, tam On jest obecny. I 
w tym domu oprócz Ojca jest też 
starszy syn, są też inni ludzie. Był 
też kiedyś młodszy syn, ale postano-
wił odejść i żyć gdzieś w świecie, 
czyli poza Kościołem i bez Boga. 
Wielu jest takich. Jedni nigdy 
w domu Bożym nie byli, inni byli, ale 
postanowili odejść od Ojca i od Jego 
domu. 

Wyobraźmy sobie przez chwilę, 
że tak jak w przypowieści o synu 
marnotrawnym, tak w człowieku, 
który jest poza Bożym domem, na-
gle budzi się pragnienie bycia 
w Bożej obecności, w domu Boga, 
tęsknota z powodu duchowego gło-
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du i stanu, w którym się znajduje. I może 
nieporadnie, może po omacku, szuka Boga. 
A co robi Bóg? Bóg zawsze robi to samo – 
wybiega naprzeciw. Nie stawia warunków 
początkowych. Cieszy się, bo chce, by Jego 
dom był pełny. Nie chce, aby ktokolwiek zgi-
nął. Wracający syn po spotkaniu z ojcem, 
zanim wszedł do domu, spotkał jeszcze ko-
goś. I to spotkanie mnie bardzo cieszy. 
Cieszy mnie też to, że nie spotkał starszego 
brata. Bo gdyby spotkał starszego brata, 
obawiam się, że już nie chciałby wejść do 
domu. Bo starszy brat nie przyjąłby go tak, 
jak powinno się przyjmować tych, co unurza-
ni w grzechu po czubek głowy wykonują ruch 
w kierunku Boga. Dotarło do mnie z ogromną 
siłą, że może największą przeszkodą w przyj
ściu ludzi do Boga i do jego domu są – będą-
cy już w domu Ojca – ludzie o sercach star-
szego brata. Nie potrafiący cieszyć się z tego, 
że coraz więcej osób chce być przy Ojcu 
i w Jego domu. Stawiający wymogi i warun
ki wstępne, mający na wyciągnięcie ręki 
w domu Ojca wszystko, ale nie korzystający 
z tego. Jedynym warunkiem koniecznym, jaki jest po-
trzebny na początku, to pokuta, czyli zwrócenie się ku 
Bogu. A młodszy syn przecież już to zrobił, już wyznał, 
że zgrzeszył. Czy przyszedł do ojca kompletnie czysty? 
Oczywiście, że nie. Śmierdział chlewem, miał na sobie 
łachmany, ale Ojciec już go tulił. 

Cieszę się, że młodszy syn, po uścisku z Ojcem, 
spotkał oddanych ojcu sług, którzy – co ciekawe – usłu-
giwali także starszemu bratu. Spotkał tych, którzy do-
brze rozumieli serce swojego pana, znali jego wolę 
i wykonali ją należycie. Wola ich pana brzmiała prosto: 

„Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie 
go; włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi, 
wybierzcie też dorodne cielę, przyrządźcie na ucztę, 
zasiądźmy do stołu i uczcijmy to, że ten oto mój syn był 
martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się. 
I zaczęto się bawić”. Zauważmy, że szata, pierścień, 
sandały, tuczne cielę to były dary Ojca dla wracającego 
syna. Słudzy nie dawali nic ze swojego, oni dawali z oj-
cowskiego. Ich zadaniem było tylko wykonać instrukcje 
Ojca. Najlepsza szata symbolizuje Bożą sprawiedli-
wość. Nie naszą, a Bożą sprawiedliwość, która zakrywa 
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grzechy tych, co do Boga wracają. Nie wolno nam 
tą sprawiedliwością odsłaniać ich grzechów, bo 
również nasze grzechy są nią zakryte. Ojciec po-
wiedział, by czym prędzej przynieśli najlepszą 
szatę i ubrali go, by zakryli to, co brudne i śmier-
dzące. Druga rzecz to pierścień – w tamtych cza-
sach symbol przynależności do rodziny. Ojciec 
nakazał, by powracającemu synowi założyć pier-
ścień, żeby wiedział, że jest w rodzinie. Dać sanda-
ły (nosili je wówczas ludzie wolni), by wiedział, że 
jest uwolniony do nowego życia. I jeszcze dorodne 
cielę na ucztę – symbol tego, że Bóg chce mieć 
nas przy swoim stole, by się nami cieszyć. I aby to 
osiągnąć nie wahał się oddać to, co najcenniejsze 
– swojego Jedynego Syna, Chrystusa Jezusa. 
„Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swe-
go Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3:16).

Chcę więc postawić jeszcze jedno pytanie: 
Kogo spotka we mnie, kogo spotka w tobie, kogo 
spotka w Społeczności Chrześcijańskiej „Północ” 
w Warszawie człowiek pragnący Boga? Starszego 
brata czy Bożego sługę, rozumiejącego serce 
i wolę Niebiańskiego Ojca? W jednym z przekła-
dów starszy brat mówi do ojca: „Ten twój syn prze-
puścił cały majątek z dziwkami”. Starszy syn odkrył 
i wypomniał grzech swojego brata. A ojciec sługom 
polecił, by grzech syna szybko zakryli szatą spra-
wiedliwości. Jakie to smutne, że syn nie potrafił 
rozumieć serca Ojca a sługa potrafił. Ten starszy brat 
przypomniał mi moją historię z dzieciństwa. Wraz 
z moją starszą siostrą i ciotecznym bratem pojechaliśmy 
do naszych wspólnych dziadków. Bywałem u nich pra-
wie codziennie. Mój cioteczny brat mieszkał dalej i był u 
nich rzadkim gościem, więc podczas tej wizyty uwaga 
dziadków skupiła się na nim. Pamiętam to doskonale. 
Co zrobiłem? Zagniewany usiadłem w kącie z ostenta-
cyjną miną nieszczęśnika. Wszyscy się cieszyli, jedli 
i pili, a ja naburmuszony siedziałem w kącie. Gdy po 
powrocie do domu mama zapytała mnie, jak było, odpo-
wiedziałem, że źle, bo nikt się mną nie zajmował. 
A przecież mogłem siedzieć przy stole, wyjadać pierogi 
i „bajeczne” z mieszanki wedlowskiej, bo nikt tego nie 
bronił, i cieszyć się, że brat przyjechał. 

Jakże łatwo stać się jak starszy brat z przypowieści 
o synu marnotrawnym. Jakże łatwo Kościołowi być ta-
kim starszym bratem. A taka postawa to największa 
przeszkoda w przyjściu ludzi do Boga w Jego domu. Tak 
mi się w każdym razie wydaje i muszę wyznać, że cza-
sem, gdy zanurzę mój duchowy nos w moje własne 
serce i mocniej nim pociągnę, zaczynam czuć zapach 
starszego brata. Bywa, że rozmawiając z kimś, kto jesz-
cze niedawno był młodszym bratem, cuchnącym świnia-
mi, wyczuwam postawę starszego brata. 

Wyzwanie
Stawiam więc dziś przed sobą przede wszystkim, ale 

także przed całą Społecznością Chrześcijańską 
„Północ”, wyzwanie, że nie pozwolimy, by duch starsze-

go brata przejął nad nami kontrolę. Że zrobimy wszyst-
ko, byśmy jako słudzy Ojca zakrywali brudy, włączali do 
rodziny, uwalniali i cieszyli się przy ojcowskim stole, gdy 
kolejna osoba trafia do Boga i Jego domu. Zróbmy 
wszystko, by było to naszą stałą postawą. Czego bym 
oczekiwał od naszej Społeczności, co jest moim marze-
niem? Bądźmy blisko Ojca, a wtedy będzie to możliwe, 
gdyż „kto z kim przystaje, takim się staje”.

W przypowieści o synu marnotrawnym, czytanej od 
końca, można odnaleźć opis spotkania Kościoła, czyli 
nabożeństwa: Już z dala słychać radosny harmider, 
muzykę i tańce. Co tam się dzieje? Oto z powodu ofiary 
Jezusa spotkali się ludzie, którzy byli zniewoleni a dziś 
są wolni. Należą do rodziny i są usprawiedliwieni. Czyż 
to nie jest powód do radości? Czyż to nie piękne? 

Reasumując: Jako piętnastolatkowie pytamy Boga, 
co dalej? Jego odpowiedź dla nas brzmi: Wyjdźcie tam, 
gdzie są ludzie i napełnijcie mój dom. A my deklarujemy, 
że zawsze będzie w nas serce sługi, a nie serce star-
szego brata. Ze względu na miłość Boga Ojca, ofiarę 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha 
Świętego pójdziemy, by uczynić wszystko, aby ludzie 
przyszli do domu Bożego. Chcemy wypełnić pragnienie 
Ojca, by Jego dom był pełny.

Pastor KRZYSZTOF ZARĘBA
Społeczność Chrześcijańska „Północ” w Warszawie 

Opr. red. na podstawie kazania podczas uroczystości 15lecia.  
Cytaty biblijne wg Biblii Ewangelicznej.
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Moc Ewangelii
Bóg bowiem
tak bardzo

ukochał świat,
że dał swego

Jedynego Syna,
aby każdy, kto

w Niego wierzy,
nie zginął,
ale miał

życie wieczne.

Ewangelia Jana 3:16

W istocie Ewangelia jest tak prosta, że nawet nie-
wierzący potrafi doprowadzić kogoś innego do 
Chrystusa. Znam taki przypadek. Pewien członek 
naszego Kościoła był dawniej narkomanem. 

Poznał Chrystusa w komunie wolnej miłości w centrum Portland. 
Palił kiedyś skręty z dziewczyną z podobnej komuny ze Spokane 
i powiedział jej, że chciałby się od tego uwolnić. Ona była niewie-
rząca, ale pochodziła z chrześcijańskiej rodziny.

– Wiem, jak mógłbyś to zrobić – odparła. – Gdybyś zaufał 
Jezusowi jako swemu Zbawcy, On by cię z tego wyzwolił.

– Co takiego? – spytał zaskoczony. – O co tu chodzi?
– Nie powiem ci.
– Dlaczego?!
– Bo odejdziesz, zostaniesz chrześcijaninem i więcej cię nie 

zobaczę.
On jednak nalegał tak długo, aż się zgodziła. Zacytowała mu 

fragment z Ewangelii Jana 3:16 i wyjaśniła, co ma zrobić, by zo-
stać zbawionym. On poszedł do innego pokoju, pomodlił się 
o zbawienie i doznał wyzwolenia z nałogu. Odszedł z tej komuny 
na zawsze. Ona zaś tam została i, o ile mi wiadomo, do dziś jest 
niewierząca. Ta dziewczyna nie była zbawiona, wcale nie pragnę-
ła zbawienia, nie chciała też, aby on został zbawiony. Mimo to 
umiała powiedzieć mu o drodze zbawienia i on rzeczywiście został 
zbawiony mocą Ewangelii.

Gdyż moc kryje się w Ewangelii, a nie w sposobie jej prezen-
tacji czy w zwiastowaniu. Apostoł Paweł powiedział: „Nie wstydzę 
się bowiem dobrej nowiny  jest w niej moc Boża dla zbawienia 
każdego, kto wierzy” (Rz 1:16). Czy wiesz, na czym polega nasz 
problem? My, którzy prezentujemy 
Ewangelię, nie mamy dość wiary w jej 
moc, aby uwierzyć w to, co powiedział 
o niej Paweł. To niewiarygodne!

Źródło: Jerry Cook, Stanley C. Balowin,  
Miłość, akceptacja i przebaczenie.  

Jak być chrześcijaninem  
w niechrześcijańskim świecie,  

Kościół dla Ciebie, Bydgoszcz 2016.  
Tę książkę uczestnicy jubileuszowego  

nabożeństwa SCh „Północ” 
otrzymali w prezencie.


