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Kościół Chrystusowy w Kołobrzegu

Kołobrzeg

K

– 40 lat minęło

ościół Chrystusowy w Kołobrzegu ma 40 lat.
Jubileuszowe uroczystości rozłożono na dwa
dni: w sobotę 28 kwietnia Agapa 40-lecia
w kaplicy przy ul. Jedności Narodowej 62,
w niedzielę 29 kwietnia uroczyste nabożeństwo
w Regionalnym Centrum Kultury przy ul. Solnej 1. I jedna, i druga sala z trudem mieściła uczestników.
Sobotnie spotkanie miało charakter rodzinny. Aktualni
i byli członkowie oraz przyjaciele zboru zgromadzeni
przy stołach, mnóstwo wspomnień, świadectw, wzruszeń, podziękowań i refleksji, wspólne śpiewanie, stare
slajdy. Wspominano początki, pierwsze nabożeństwa
w mieszkaniu Haliny i Jana Matulewiczów, zabiegi o budynek dla zboru, rozbudowę kaplicy...
Niedzielna uroczystość to nabożeństwo dziękczynne
z udziałem mnóstwa gości, w tym Prezydenta Miasta
Janusza Gromka i jego zastępcy Jacka Woźniaka. Na
motto uroczystości został wybrany tekst: „...pili bowiem
z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był
Chrystus” (1 Kor 10:3-4). Cytując je, pastor Piotr Karel
podkreślał, że ta uroczystość jest wyrazem wdzięczno-
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ści Bogu za czterdzieści lat Jego prowadzenia, którego
doświadczali jako Zbór Kościoła Chrystusowego
w Kołobrzegu, za możliwość szerzenia Ewangelii w mieście i okolicach, za wszystkich, którzy tworzyli i tworzą
tę pierwszą po II wojnie światowej ewangeliczną społeczność w Kołobrzegu.
Popłynęły pieśni chwały i wdzięczności Bogu, w tym
specjalnie na tę okazję napisane „Radujmy się wspólnie, Pan był pośród nas”. Pastor Karel w krótkim rysie
historycznym przypomniał najważniejsze fakty, ilustrowane archiwalnymi zdjęciami.
Czas dla gości: Jako pierwszy głos zabrał Prezydent
Miasta Janusz Gromek, wyrażając uznanie i życząc
dalszego rozwoju oraz dziękując za modlitwy o pomyślność miasta. Biskup Mieczysław Czajko (Kościół
Zielonoświątkowy) nadmienił, że z wieloma osobami ze
zboru kołobrzeskiego spotykał się w czasie posługi
Słowem Bożym i jako wykładowca i z radością konstatuje, że wiernie służą Bogu. Życzył dalszego wzrostu
duchowego i liczebnego oraz rozwoju obiektu sakralnego dla skutecznej służby. Prezbiter Naczelny Kościoła
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Na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia do zboru Kościoła
Chrystusowego w Białogardzie trafił kołobrzeżanin Ryszard Kakowski.
Po swoim nawróceniu nawiązał kontakt z rodziną Matulewiczów

Halina i Jan Matulewiczowie – w ich domu odbywały się pierwsze nabożeństwa
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Ewangelicznych Chrześcijan Cezary Komisarz,
oprócz oficjalnych życzeń, wspominał, jak ze
swoją babcią przyjechał do Kołobrzegu pewnej niedzieli z Łobza, a w latach młodzieńczych nawiązywał przyjaźnie z wieloma osobami kołobrzeskiego Zboru. Pastor Waldemar
Świątkowski, przemawiając w imieniu zborów
okręgu pomorskiego, podkreślał drugą część
Wielkiego Posłannictwa – uczenie przestrzegania wszystkiego, co przykazał Jezus, by
osobiste życie zborowników błyszczało Chrys
tusem, by małżeństwa były szczęśliwe, a dzieci rozkwitały jak młode latorośle w Bożej winnicy, by kołobrzeski Zbór był ostoją prawdy,
jedności i miłości.
Pastor Rafał Piekarski wspomniał o piekarni, którą w 1978 roku Kościół Chrystusowy
nabył od PSS Społem. Żartował, że wiąże go
z nią nie tylko nazwisko „Piekarski”. Dyrektorem
tej Spółdzielni był wówczas jego dziadek
Włodzimierz Turowski, któremu pastor Karel
podarował Biblię. Dziadek raczej jej nie czytał
– trafiła do Rafała jako pamiątka po dziadku.
Pewnego dnia sięgnął po nią, by znaleźć
kontrargumenty do dyskusji z przyjacielem,
który mówił mu o Jezusie. Pierwsze, co przeczytał, to cytat z Ewangelii w dedykacji pastora
Karela dla jego dziadka. Później do tej dedykacji dodał wpis 28 kwietnia 1994 roku, kiedy
na jednej z ewangelizacji w kołobrzeskiej
w kaplicy poprosił, by Jezus stał się jego
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Kościół Chrystusowy w Kołobrzegu

Agapa 40-lecia w siedzibie zboru
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Panem i Zbawicielem.
Tam też przyjął chrzest.
Po roku wyjechał
z Kołobrzegu. Ale ten
rok był kluczowy, dla
jego chrześcijańskiego
życia. Swoje podziękowanie zamknął cytatem: „Dziękuję Bogu
mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej za
wszystkich was z ra
dością się modląc, za
społeczność waszą
w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd,
mając tę pewność, że
Ten, który rozpoczął
w was dobre dzieło,
będzie je też pełnił aż
do dnia Chrystusa
Jezusa” (Flp 1:3-6).
Pastor W. Andrzej Bajeński w swoim kazaniu odwołał się do tekstów biblijnych, odnoszących się do liczby
czterdzieści. Jest ich ponad sto. W większości przypadków liczba ta odnosi się do okresu, po którym następuje
coś nowego, jakieś ziemie obiecane. Jubileusz 40-lecia
kołobrzeskiej wspólnoty to powód do wdzięczności
Bogu, ale także okazja do zadumy i namysłu, co dalej.
Kaplica staje się za ciasna i nie da się już kolejny raz
rozbudować, może więc nie jedno a dwa nabożeństwa
w niedzielę. Pastor Karel przez kolejne czterdzieści lat
Zborowi służyć nie będzie w stanie. Co więc i jak dalej?
To są poważne pytania i wyzwania przy takim jubile-
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uszu. Kończąc, pastor Bajeński modlił się, aby Pan Bóg
wskazał kolejnych ludzi, którzy tę wspólnotę poprowadzą dalej, aby Boże dzieło rozwijało się nadal pod każdym względem.
Wieczerza Pańska, podniosły czas uwielbienia Boga
oraz wspólne „Ojcze nasz” na koniec uroczystości.
Oficjalne obchody jubileuszowe zakończone. Jeszcze
trochę prac porządkowych i powrót do zwyczajnego
trybu. Za kilka dni Zlot Studencki, na początku czerwca
konferencja dla kobiet. Nabożeństwa niedzielne (również online), potem kawiarnia, ewentualnie obiad u profesjonalnych kucharzy za przysłowiowe grosze.
Biblioteka
zborowa
oferuje wartościowe
lektury, punkt z literaturą książki i czasopisma. Czwartkowe studium biblijne o 18.00,
spotkania grup domowych, wycieczki zborowe. Każdego miesiąca
zborowa gazeta „Bliscy
Sobie”. Wkrótce kolejny chrzest. Kołobrzeski zbór tętni życiem.
Zmierza ku kolejnemu
jubileuszowi...
Wakacje, więc sporo gości skorzysta
z przyzborowych pokoi
gościnnych. W kaplicy
będzie jeszcze ciaśniej... (red.)
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