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Społeczność  Chr ześc i jańska „Północ”  w War szawie

5 października 2014 to historycz-
ny moment, zwłaszcza dla Spo
łeczności Chrześcijańskiej „Północ” 
w Warszawie. Tego dnia bowiem po 
raz pierwszy nabożeństwo odbyło 
się w siedzibie, formalnie już będą-
cej ich własnością. Budynek przy ul. 
Elektronowej 10, od półtora już roku 
przez nich użytkowany, został wła-
śnie zakupiony. Jest akt własności, 
choć pozostaje kwestia spłaty zadłu-
żenia. Ponadto było to wspólne, 

niewątpliwie największe jak dotąd, 
nabożeństwo trzech warszawskich 
zborów Kościoła Chrystusowego 
w RP: SCh „Północ”, SCh „Puławska” 
i SCh „Południe”, a właściwie czte-
rech, bo International Christian 
Fellowship również uczestniczyła 
w tej uroczystości. Było to nabożeń-
stwo dziękczynne połączone z po-
święceniem nowej siedziby. 

Entuzjastyczne uwielbienie, oko-
ło 1200 uczestników, w tym goście 

zagraniczni i przedstawiciele władz 
dzielnicy Białołęka. „Panie Boże, to 
wszystko dla Ciebie i ze względu na 
Ciebie, dziękujemy, że możemy być 
razem” – modlił się Krzysztof 
Zaręba, pastor przełożony SCh 
„Północ”, prowadzący uroczystość. 
Zbigniew Tarkowski, pastor przeło-
żony SCh „Puławska”, w rozważaniu 
przed Wieczerzą Pańską, opartym 
na Liście do Efezjan, mówił o Je zu
sie Chrystusie, w którym mamy 
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ści w materialnym wspieraniu Kró
lestwa Bożego, by „skrócić okres 
miedzy pożyczką a spłatą, nie z ża-
lem albo z przymusu; gdyż ochotne-
go dawcę Bóg miłuje”.

Pastor W. Andrzej Bajeński – 
Prez biter Naczelny podkreślał, że 
każdy chrześcijanin, na wzór Mist
rza, Jezusa Chrystusa, ma być czci-
cielem jedynego prawdziwego Boga, 
członkiem Bożej rodziny, uczniem 
dorastającym do dojrzałości Syna 
Bożego, sługą Bożego miłosierdzia 
i łaski, świadkiem Ewangelii Bożej. 
Dlatego cały ten ogromny obiekt 
poświęcony został dziełu kontynu-
acji misji Jezusa Chrystusa we 
wspólnej modlitwie: „Panie, Boże 
wszechmocny, na mocy autorytetu 
Twojego Słowa i z natchnienia 
Twojego Ducha, wszystkie te zabu-
dowania i urządzenia oraz cały przy-
legły teren uroczyście poświęcamy 
dla Twojej chwały i potrzeb Twojego 
Królestwa. Niechaj służą jako Dom 
Boży do sprawowania nabożeństw, 
gromadzących czcicieli jedynego 
prawdziwego Boga. Niech służą 
jako dom rodzinny do budowania 
społeczności, aby były tu pielęgno-
wane i rozwijane więzi członków 
Bożej rodziny. Niech służą jako 
ośrodek wychowawczy i edukacyjny 

wiernych, aby stawali się dojrzałymi 
naśladowcami swojego Mistrza, 
Chrystusa Pana. Niechaj służą jako 
centrum serwisowoszkoleniowe do 
posługiwania zasobami i darami 
ludu Bożego tym wszystkim, którzy 
są w potrzebie, oraz do przygotowa-
nia zastępów sług Bożego miłosier-
dzia i łaski. A przede wszystkim 
niech służą jako baza misyjna 
świadków Jezusa Chrystusa, niosą-
cych przesłanie odwiecznej Bożej 
Ewangelii. Boże wielki i łaskawy, 
uświęcaj to miejsce swoją obecno-
ścią, namaszczaj mocą i mądrością 
swojego Ducha oraz napełniaj miło-
sierdziem wszystkich pełniących tu-
taj służbę. Zachowaj w prawdzie 
Twojego Słowa i wierności Twoim 
zamierzeniom. Nagradzaj wspiera-
jących Kościół darczyńców, obdarz 
obficie darami materialnymi i daj 
ochotne serca, aby ogromny dług, 
związany z zakupem tego obiektu, 
mógł być spłacony jak najszybciej. 
A wszystko to dla Twojej chwały, 
Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty. 
Amen”. 

NINA HURY
O przeprowadzce SCh „Północ”  

na ul. Elektronową pisaliśmy  
w „Słowie i Życiu” nr 3/2013.  

Tekst dostępny na www.slowoizycie.pl.

wszystko, co jest potrzebne do ży 
cia i pobożności, abyśmy byli święci 
i nienaganni: „Nie musimy żyć w po
czuciu strachu, że nie zasłużymy na 
Bożą przychylność, bo w Chrystusie 
mamy łaskę przebaczenia. W Nim 
mamy nowe życie. Cokolwiek by się 
nie działo, Bóg jest z nami. Nikt nie 
musi się czuć samotny w naślado-
waniu Jezusa, bo mamy Kościół...”. 
Marek Sobotka, pastor przełożony 
SCh „Południe” zachęcał do hojno-
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Pastorzy warszawskich Społeczności Chrześcijańskich,  
od lewej: Zbigniew Tarkowski (SCh „Puławska”), Krzysztof Zaręba (SCh „Północ”),  

Marek Sobotka (SCh „Południe”)


