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Wniedzielę 19 stycznia 2003
roku w Społeczności Ewan-
gelicznej Kościoła Zborów

Chrystusowych w Olsztynie odbyła
się niezwykła uroczystość –
ordynacja Adama Szumorka
do służby pastora i nauczy-
ciela Słowa Bożego. 

Rozpoczynając okolicz-
nościowe nabożeństwo, pas-
tor zboru Marcin Zwoliński
serdecznie przywitał wszyst-
kich zgromadzonych: rodzi-
ców i krewnych Adama, przy-
jaciół oraz gości przybyłych
z Warszawy i lokalnych spo-
łeczności. Ze wzruszeniem
wyznał, że na tę ważną chwilę
czekał zarówno on, jak i cały
zbór, że jest dla niego wielką
radością rozpoczynać mod-
litwą tę uroczystość.

Pastor Władysław Dwulat
– przedstawiciel Sekretariatu
Kościoła Zborów Chrystuso-
wych przekazał uczestnikom
nabożeństwa serdeczne po-
zdrowienia od Naczelnego
Prezbitera Kościoła Andrzeja

Bajeńskiego oraz wierzących
z Chrześcijańskiej Społeczności
w Warszawie. Bazując na frag-
mencie z 2 Listu do Tymoteusza

(4,1-5), wygłosił okolicznościowe
kazanie. Podkreślił, że naszym naj-
ważniejszym zadaniem jako chrześ-
cijan jest głosić Dobrą Nowinę
o zbawieniu tym, którzy Boga nie
znają. Mamy czynić to z miłością
i oddaniem, ale też ze stanowczoś-
cią i bezkompromisowością: „Głoś
Słowo, bądź w pogotowiu w każdy
czas, dogodny czy niedogodny,
karć, grom, napominaj z wszelką
cierpliwością i pouczeniem. [...]
Bądź czujny we wszystkim, cierp,
wykonuj pracę ewangelisty, pełnij
rzetelnie służbę swoją” (2 Tm 4,2-5).
Przypomniał początki chrześcijań-
skiej służby Adama, który już jako
młody chłopiec pracował na chrześ-
cijańskich obozach jako wy-

chowawca młodzieży i pre-
zentował Ewangelię na uli-
cach wielu miast Polski
z użyciem tablicy, pędzla
i farb. Z uznaniem mówił też
o szczególnych kwalifikac-
jach Adama Szumorka,
bardzo przydatnych w pracy
pastorskiej: jego głębokiej
wierze, oddaniu i skromnoś-
ci, a też gruntownej edukacji
biblijnej i teologicznej.

Paweł Wróbel – pastor
zboru w Ostródzie i lider
północnego-wschodniego

Uroczystoœæ ordynacji pastorskiej 
Adama Szumorka
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regionu KZCh – wyjaśnił
sens i znaczenie aktu or-
dynacji: „Czytając i ana-
lizując księgę Dziejów
Apostolskich można zo-
baczyć, że każdorazowo,
gdy któryś z apostołów
miał wykonać jakieś
dzieło, wkładano na nie-
go ręce i modlono się.
Czyniono tak bez wzglę-
du na to, czy ów apostoł
był doświadczony, czy

też nie, czy była to całkowicie
nowa służba, czy podobna do tej,
którą już wykonywał, ale w nowym
miejscu. Czyniono tak, gdyż wie-
dziano, jak wiele w tej służbie
zależy od Bożej łaski, od kierow-
nictwa i mocy Ducha Świętego”.
Ordynacja nie jest spełnieniem
jakiejś kościelnej formalności, jest

wyraźnym nawiązaniem do praktyk
Kościoła apostolskiego, wspólną
modlitwą wierzących, starszych zbo-
ru, pastorów o Boże błogosła-
wieństwo dla osoby, która pragnie
służyć Bogu jako pastor. Uroczys-
tość ordynacji ma ważne znacze-
nie, zarówno dla zboru, jak i ordy-
nowanego. Dla Adama jest ostate-
cznym zobowiązaniem się wobec
Boga i Kościoła, oddaniem się
w „zaciąg” Chrystusowy i otwar-
ciem się na wpływ Ducha Świętego.
Jest ważna dla całego zboru, po-
nieważ wyraża jego zaufanie i wolę,
by Adam służył mu i to z większym
niż dotychczas autorytetem, a też
zobowiązanie do współpracy i stałej
modlitwy o niego.

Akt ordynacji rozpoczął
się od odczytania kilku frag-
mentów Bożego Słowa (Joz
1,7-9, 2 Tm 2,1-5, 14-16 oraz
Dz 20,28-32) przez pasto-
rów: Marcina Zwolińskiego,
Władysława Dwulata i Pawła
Wróbla. Następnie prowa-
dzący ordynację zapytał
Adama, czy pragnie przyjąć
godność pastora-nauczy-
ciela, służąc w swoim zbo-

rze ze szczególnym uwzględnie-
niem nauczania biblijnego? Czy
służbę tę będzie sprawował wier-
nie i zgodnie ze Słowem Bożym
oraz z przyjętymi w Kościele
Chrystusowym zasadami, iż tam
„Gdzie Biblia milczy i my milczymy,
gdzie Biblia mówi, mówimy tak-
że”? Czy będzie w tej służbie

kierować się miłością do
Boga i miłością do ludzi?
Po odpowiedzi Adama:
„Tak, chcę i ślubuję, że ja
i mój dom służyć bę-
dziemy Panu i Jego nie-
biańskiemu Królestwu”,
członkowie zboru pot-
wierdzili publicznie, że
powierzają bratu Ada-
mowi służbę pastorską,
obdarzając go godnością
i zaufaniem, oraz przy-
rzekają Bogu, że będą go
poważać i szanować,
a służbę, jaka będzie
przez niego sprawowana
w imieniu Chrystusa, będą
wspierać i przyjmować dla

własnego zbudowania, a przede
wszystkim dla budowania Kościoła
– Ciała Jezusa Chrystusa. Przypie-
czętowaniem tej deklaracji były
modlitwy pastorów i całego zgro-
madzenia o Boże błogosławień-
stwo i prowadzenie Ducha Święte-
go w pastorskiej pracy Adama
Szumorka. 

„Niech ci błogosławi Pan 
i niechaj cię strzeże; 
niech rozjaśni Pan 
oblicze swoje nad tobą 
i niech ci miłościw będzie; 
niech obróci Pan 
twarz swoją ku tobie 
i niech da ci pokój”.

(4 M 6,24-26)
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