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Społeczność  Chr ześc i jańska w L idzbarku Welsk im

Ordynacja to szczególna modlitwa przywódców 
Kościoła nad osobą, w której rozpoznano Boże po-
wołanie do służby. Ordynować oznacza tyle, co po-
święcić do służby duszpastersko-kaznodziejskiej. 

To Bóg powołuje i wyposaża ludzi do służby, a Kościół to rozpo-
znaje i autoryzuje poprzez akt modlitwy i wkładania rąk Starszych 
– mówił pastor W. Andrzej Bajeński, Prezbiter Naczelny Kościoła 
Chrystusowego w RP podczas okolicznościowego nabożeństwa 
11 grudnia 2011 roku. W tym dniu w szczególny sposób dzięko-
wano Bogu za Adama Śniegonia, dotychczas p.o. pastora Spo
łeczności Chrześcijańskiej w Lidzbarku Welskim, której z odda-
niem posługuje od wielu lat. Proszono o Boże dla niego błogosła-
wieństwo, namaszczenie go Świętym Duchem, aby w mocy Bożej 
mógł przewodzić tej społeczności, aby potrafił chronić, prowadzić, 
umiał pouczać, podnosić, odnajdywać. Aby Bóg dał mu też odpor-
ność, gdy będzie atakowany, aby umiał to znieść i iść dalej. Aby 
był Bożym sługą, który poprowadzi do ziemi obiecanej, którą Bóg 
ma dla tej wspólnoty, dla każdego jej członka i tych, którzy po-
przez nią poznają Boga. By – trzymając się Jezusa – szedł na 
czele, był „dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, 
w wierze, w czystości” (1 Tm 4:12).

Duchowe ziemie obiecane były tematem kazania, 
wygłoszonego przez pastora W. Andrzeja Bajeńskiego. 
Przykład Mojżesza i ludu, któremu z Bożego polecenia 
przewodził, dostarcza wiele cennych lekcji. A lepiej jest 
uczyć się z Bożego Słowa niż na własnych błędach. 

Przy Wieczerzy Pańskiej usługiwał pastor Paweł 
Wróbel – prezbiter okręgowy. (red.)

Mieć pieczę o całą trzodę

„Paście trzodę Bożą, która jest między wami, 
nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu,  

nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem”.
1 List Piotra 5:2
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