Polish Christian Ministries

Kontynuując
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przywództwa
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1954 roku Paweł Bajko założył Wydział Misyjny w Eastern
Christian College i rozpoczął współpracę z pastorami i zborami w Polsce. Był dyrektorem tej Misji przez 40 lat. W różnoraki sposób asystował polskim zborom, zaopatrywał również w dobra materialne, których w Polsce nie można było dostać. W tym
czasie powstało kilka nowych zborów w Polsce i jeden pod jego przywództwem w Stanach Zjednoczonych. Większość jego służby przypadła na czasy
komunistyczne, ale wiele udało się osiągnąć dla Bożego Królestwa. W roku
1992 nazwa misji została zmieniona na Polish Christian Ministries (Polska
Chrześcijańska Misja).
W 1993 roku, na zaproszenie Pawła Bajko, do PCM dołączył C. Wayne
Murphy, jako dyrektor elekt, a następnie jako dyrektor wykonawczy.
Wayne miał za sobą prawie 25-letnie doświadczenie w pracy pastorskiej, w
której kładł szczególny nacisk na zakładanie zborów oraz misje. Od 16 lat
był również członkiem Zarządu PCM. Jako dyrektor wykonawczy przyczynił się do rozwinięcia partnerstwa z innymi organizacjami usługującymi
w Polsce, a także wspomagał polskich pastorów w umacnianiu ich zborów.
Zachęcał zbory w dążeniu do samowystarczalności finansowej. W czasie
jego kierowania Misją powstało kilka nowych zborów. Miał spory udział
w zapoczątkowaniu i kontynuowaniu Dorocznych Konferencji Kościoła.
28 lutego 2013 roku – po 20 latach pracy jako dyrektor wykonawczy PCM
– Wayne przejdzie na emeryturę.
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Kiedy Wayne w roku 2011 ogłosił swój zamiar przejścia na emeryturę,
Zarząd PCM rozpoczął poszukiwać jego następcy. Poszukiwania zakończono, gdy David A. Hatfield przyjął ofertę Zarządu i zgodził się zostać kolejnym dyrektorem wykonawczym PCM. David ma za sobą doświadczenie
pastorskie, a przez ostatnich pięć lat był pracownikiem Impact Europe. Zna
już wielu polskich pastorów i jest w trakcie nauki języka polskiego. Od
września tego roku do lutego 2013 roku będzie – jako dyrektor elekt – pracował obok Wayne’a. 1 marca 2013 roku zostanie dyrektorem wykonawczym Polish Christian Ministries.
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