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Uroczystość jubileuszowa 50-lecia zboru 
Kościoła Chrystusowego w Bielsku Pod-
laskim rozłożona została na dwa dni. W so-
botę 9 września wieczorem miało miejsce 

spotkanie mniej oficjalne, o charakterze kameralnym 
i wspomnieniowym. Witając przybyłych 
na nabożeństwo w sobotni wieczór, pa-
stor Henryk Karasiewicz zaznaczył, że 
najważniejszą osobą na tej uroczystości 
jest Pan Jezus Chrystus – gdyby nie 
On, nikogo nie byłoby na tym miejscu. 
Popłynęły więc pieśni i modlitwy uwiel-
bienia, chwały i wdzięczności dla Boga 
za 50 lat błogosławieństwa. Zostały 
przywołane ważniejsze daty i wydarze-
nia, pojawiły się slajdy z ważniejszych 
epizodów. Początki to rok 1967 i osie-
dlenie się w Bielsku Kon stantego 
Jakoniuka z dopiero co poślubioną żoną 
Marią (z d. Wróbel). Pierwsze nabożeń-
stwo (pięciorga osób!) odbyło się 12 li-
stopada 1967 r. Nabożeństwa odbywały 
się w ich domu, a potem w skromnej 
kaplicy, powstałej z odremontowanego budynku gospo-
darczego na ich posesji przy ówczesnej ul. Nowotki 38. 

Kilkuosobowa społeczność formalnie była najpierw pla-
cówką zboru w Szeszyłach. W 1970 roku, gdy liczyła już 
17 dorosłych ochrzczonych członków, stała się samo-
dzielnym zborem. Ludzi przybywało i kaplica (licząca 
zaledwie 32 m2) stawała się za mała. Po 10 latach sta-

rań uzyskano zgodę władz na budowę 
obiektu zborowego przy ul. B. Prusa 2. 
Budowa ruszyła w roku 1985. Otwarcie 
i poświęcenie nowej kaplicy odbyło się 
30 czerwca 1991. Uroczystość była po-
łączona z jubileuszem 70-lecia Kościo-
ła Chrys tusowego w Polsce (80-lecie 
w 2001 r. również świętowano w Bielsku 
Podlas kim). Pastor Konstanty Jakoniuk 
przewodniczył zborowi do czerwca 2011 
roku, kiedy to przekazał urząd Henrykowi 
Kara siewiczowi. W tej 44-letniej służ-
bie wspierali go jego kolejni zastępcy – 
pastorzy pomocniczy: Nikon Jakoniuk, 
Józef Wróbel i Jan Wawrzyniak. 

Wspomnieniami początków dzielili 
się również pastorzy: Piotr Wiazowski 
(Kościół Baptystów) i Anatol Pawluczuk 

(Kościół Zielonoświątkowy). Obaj wyrastali w Bielsku 
Podlaskim, więc ich życie i wiara kształtowały się także 

50-lecie 
w Bielsku Podlaskim

Pastor Przełożony  
Henryk Karasiewicz
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w tym zborze. Jakoniukowie byli dla nich oparciem i od-
skocznią od ich własnych środowisk. Wspo minali orga-
nizowane przez nich spotkania młodzieżowe, śpiewanie 
przy akompaniamencie gitary, co było bardzo wówczas 
nowatorskie, wyjazdy do okolicznych wsi. Pastor Henryk 
Rother-Sacewicz w swoich wspomnieniach podkreślał, 
że tu w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
bywało się na dwóch a nawet trzech niedzielnych nabo-
żeństwach, również w okolicznych wsiach. 

Główną usługę Słowem Bożym tego wieczoru miał 
pastor senior Konstanty Jakoniuk. Skupił się na biblij-
nych obrazach Kościoła oraz postrzeganiu go przez lu-
dzi. Kościół ukazany w Bożym Słowie wzbudza podziw, 
zachętę i oczekiwanie doskonałości. Idący za posel-
stwem Ewangelii ludzie chcą służyć Bogu i budować 
Kościół wedle biblijnych standardów, choć wciąż nie są 

doskonali. Natomiast ludzie odrzucający Boga często 
starają się Kościół zniszczyć. Bóg posługuje się 
Kościołem w zepsutym świecie, aby ratować i zbawić 
tych, którzy poselstwo Ewangelii przyjmą. Choć ludzie 
tworzący Kościół nie są doskonali, jednak Bóg – działa-
jąc przez nich – sprawia, że Kościół rośnie, przynosi 
Bogu chwałę i ratuje ludzi od wiecznej zguby. 

Niedziela 10 września to oficjalny jubileusz 50-lecia 
zboru i doroczne Święto Dziękczynienia. Kaplica wypeł-
niona po brzegi. Mnóstwo gości, nie tylko z okolicznych 
zborów. Wśród nich pastor W. Andrzej Bajeński – 
Naczelny Prezbiter, Victor Knowles – kaznodzieja i pi-
sarz z USA. Obecny jest też Burmistrz Miasta Jarosław 
Borowski. Pierwszy refren „Nie ma imienia nad imię 
Jezus” brzmi jak deklaracja przynależności do Chrystu-
sa Jezusa – jedynego pośrednika między człowiekiem 
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a Bogiem. Kolejne pieśni i modlitwy – słowa wdzięczno-
ści i uwielbienia Boga. Krótkie wspomnienie minionych 
wydarzeń, wystąpienia gości. Burmistrz Miasta Jarosław 
Borowski, po odczytaniu okolicznościowych życzeń, 
podkreśla różnorodność narodowościową, kulturowa 
i religijną miasta, a jednym z elementów tej różnorodno-
ści jest Kościół Chrystusowy – oby rozwijał się dla 
wspólnego dobra bielskiego społeczeństwa. 

Prezbiter Naczelny Kościoła W. Andrzej Bajeński 
oprócz życzeń dla całego zboru składa gratulacje i ży-
czenia pastorostwu Marii i Konstantemu Jakoniukom 
z okazji pięćdziesiątej rocznicy ślubu i zarazem półwie-
cza ich służby Bogu i Kościołowi. W imieniu własnym 
i Rady Krajowej Kościoła życzy wielu kolejnych jubile-
uszy i satysfakcji z owoców posługiwania Bogu 
i Kościołowi Jezusa Chrystusa w nadziei, że „gdy się 

objawi Arcykapłan otrzymają niezwiędłą koronę chwa-
ły”. Życzenia składają również: pastor Bartosz Kaczorek 
ze zboru Kościoła Baptystów w Bielsku Podlaskim oraz 
przedstawiciel zboru baptystycznego w Hajnówce. 
Pastor Henryk Karasiewicz odczytuje życzenia od staro-
sty powiatu bielskiego dr. inż. Sławomira Jerzego Snar-
skiego, pastora Krzysztofa Adamkowskiego ze zboru 
Kościoła Chrystusowego w Ciechanowie, pastora 
Krzysztofa Hawrusa ze zboru Kościoła Zielono świąt-
kowego w Suwałkach, pastora Marcina Rudnickiego.

Słowem Bożym usługuje Victor Knowles. Przywołując 
bohaterów wiary z 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków 
a także niektóre postaci z historii Kościoła, jak Marcin 
Luter, czy Paweł Bajko, dobitnie wskazuje, że droga 
w górę zawsze wiedzie poprzez wiarę. Corrie ten Boom, 
która przeżyła niemiecki obóz koncentracyjny, ujęła to 



S Ł O W O  i  Ż YC I E  n r  4 / 2 01726

Kośc ió ł  Chr ys tusowy w B ie l sku Podlask im

słowami: Wiara widzi to, co niewidzialne, wierzy w to, co 
niewyobrażalne i otrzymuje to, co niemożliwe. Ta praw-
da w życiu Kościoła przejawia się co dzień. Przez 50-lat 
zbór w Bielsku Podlaskim doświadczył tego wielokrot-
nie. Przeszedł od pięciu osób na skromnych domowych 
spotkaniach do stanu dzisiejszego, gdy w tej pięknej 
kaplicy zbiera się tak wiele osób, że sala jest pełna, 
łącznie z balkonem. To jest dowód triumfu pochodzącej 
ze słuchania wiary nad trudnościami codzienności.

Pastor W. Andrzej Bajeński swoje kazanie opiera na 
biblijnym tekście o roku jubileuszowym pięćdziesiątym 
(3 M 25:7-13). Wedle Bożego prawa w roku jubileuszo-
wym pięćdziesiątym w społeczności ludu izraelskiego 

miał być przywracany pierwotny stan stosunków gospo-
darczych i społecznych. Utracona majętność miała po-
wrócić do pierwotnego właściciela lub jego spadkobier-
ców, a utracona wskutek jakichś niefortunnych okolicz-
ności wolność – odzyskiwana. Boże prawo stanowiło, 
że nikt nie musi zubożeć na zawsze. Idea Roku 
Jubileuszowego Pięćdziesiątego była tęsknotą wszyst-
kich uciśnionych w Izraelu. Kiedy więc Pan Jezus od-
czytał w Nazarecie fragment z Księgi Izajasza o miłości-
wym roku Pana i oświadczył, że właśnie ten czas nad-
szedł, wszyscy byli zadziwieni i poruszeni (Łk 4:16-22). 
Dzięki ofierze Jezusa na krzyżu Golgoty duchowy miło-
ściwy rok Pana trwa i objął nie tylko Żydów, ale całą 

ludzkość. Jubileusz 50-lecia biel-
skiego zboru niesie zatem ważne 
biblijne przesłanie – przesłanie wol-
ności, wyzwolenia od grzechu i jego 
skutków.

Na koniec nabożeństwa prezbi-
terzy W. Andrzej Bajeński i Henryk 
Rother-Sacewicz razem wznoszą 
modlitwę nad bielskimi pastorami: 
Konstantym Jakoniukiem i Henry-
kiem Karasiewiczem, dziękując Bo-
gu za minione 50 lat błogosławień-
stwa i prosząc o dalsze prowadze-
nie w służbie. 

Jeszcze wspólne zdjęcie i aga-
pa. Jubileusz 50-lecia Kościoła 
Chrystusowego w Bielsku za nami. 
Zdarza się tylko raz, już się nie po-
wtórzy. Ale będą kolejne, jeśli Pan 
pozwoli... (red.)
Zdjęcia Nina Hury
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Przywódcy, Członkowie i Przyjaciele Kościoła Chrystusowego w Bielsku Podlaskim

Drodzy w Chrystusie,

Z okazji Jubileuszu 50-lecia działalności Kościoła Chrystusowego w Bielsku Podlaskim zechciejcie przyjąć 
serdeczne pozdrowienia i życzenia.

Wraz z Apostołem „Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych 
nieustannie, mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości, i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu na-
szym, Jezusie Chrystusie” (1 Tes 1:2-3).

Jubileusze są okazją do podsumowań i podziękowań. 50-lecie to okazja nieczęsta, zwykle zdarza się raz na 
życie. Dziś wspólnie chcemy wyrażać wdzięczność Bogu za wszelkie błogosławieństwa minionego półwiecza. 
Minione lata są świadectwem tego, że Bóg jest wierny i dobry. 

Kościół Chrystusowy w Bielsku stanowi znaczący punkt na mapie ewangelicznego chrześcijaństwa w naszym 
kraju. Od kilku dekad należycie do „flagowych” wspólnot ewangelikalnych wschodniej Polski. Stąd pochodzi też 
wielu ewangelicznych liderów, którzy służyli i służą Kościołowi w wielu miejscach naszego kraju.

Z okazji tak niezwykłej jak Rok Jubileuszowy Pięćdziesiąty, „Rodzicom Założycielom” – Konstantemu i Marii 
Jakoniukom, dawnym i obecnym współtwórcom Zboru bielskiego, aktualnym przywódcom oraz wszystkim wier-
nym i przyjaciołom Zboru składam serdeczne podziękowania za Wasz wkład w życie i w służbę Kościoła 
Chrystusowego w Bielsku. 

Zwracając się ku przyszłości, wszystkim zgromadzonym tutaj z bliska i z daleka, starszym i młodemu pokole-
niu, członkom oraz gościom dedykuję dziś słowa zachęty naszego Boga zapisane na kartach księgi proroka 
Jeremiasza (29:11): „Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby 
zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją”. 

W imieniu własnym i Rady Krajowej

W Chrystusie brat

Pastor W. Andrzej Bajeński
Prezbiter Naczelny Kościoła Chrystusowego w RP 


