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Kośc ió ł  Chr ys tusowy w RP

Konferencja Krajowa 2017

Konferencja Krajowa Kościoła Chrystusowego 
w Rzeczypospolitej Polskiej jest naczelnym 
organem Kościoła. Konferencję Krajową zwy-
czajną zwołuje Rada Krajowa raz w roku, po-

wiadamiając delegatów o dacie, godzinie, miejscu i po-
rządku obrad w każdy skuteczny sposób co najmniej 30 
dni przed terminem posiedzenia. Tak stanowi statut 
Kościoła Chrystusowego w RP.

W tym roku Konferencja Krajowa została zwołana 
w dniach 15-16 czerwca, w Ośrodku Fundacji PROeM 
w Zakościelu. Oprócz przewidzianych statutem spraw 
sprawozdawczych i informacyjnych, tematem wiodącym 
była „Radykalna duchowość naśladowców Chrystusa”, 
czyli teoria i praktyka tego, co potocznie określa się 
mianem duchowość i pobożność charyzmatyczna. 
Temat ważny zarówno z punktu widzenia teologicznego, 
jak i praktycznego, bardzo różnie interpretowany, a gdy 
przychodzi do praktyki, to różnorodność bywa ekstre-
malna. Wspólnie chcemy przyjrzeć się zagadnieniu 
w taki sposób, aby Bóg miał z tego chwałę, ludzie poży-
tek, a my wszyscy głęboką satysfakcję, że „nie na próż-
no” staraliśmy się, i że dobrze „nauczyliśmy się 
Chrystusa”, prowadząc nasze wspólnoty zgodnie z pla-
nem Pana – pisał w zaproszeniu Prezbiter Naczelny 
Kościoła W. Andrzej Bajeński .

Mówcami sesji wykładowych byli pastorzy: Adam 
Szumorek („Nie przegapić najważniejszego”), Krzysztof 

Zaręba („Chrzest i napełnienie Duchem Świętym”), 
Marek Charis („Moc z wysokości” i „Duszpasterskie 
aspekty zrównoważonego podejścia do spraw Ducha”), 
W. Andrzej Bajeński („Jezus – mistrzowski charyzma-
tyk”), Bartłomiej Robel („Proroctwo i języki”), Marcin 
Zwoliński („Uzdrowienie”), Jarosław Ściwiarski („Służba 
uwalniania”), Grzegorz Baczewski („Znaki i cuda, egzor-
cyzmy, niezwykłe zjawiska”). Mówcy prezentowali wła-
sną interpretację biblijnego nauczania i swoje doświad-
czenia, co stwarzało szerokie pole do dyskusji, modero-
wanej przez Władysława Dwulata. Najważniejsze kwe-
stie to: Co Duch Święty mówi do naszego Kościoła? Co 
czyni wśród nas i przez nas? Jak w Jego mocy możemy 
być lepszym, zdrowszym, mocniejszym i lepiej posługu-
jącym Kościołem? W jakich kwestiach – jako Kościół – 
musimy być jedno, a w jakich zachować wolność? Te 
pytania codziennie winny nam towarzyszyć. 

„W sprawach zasadniczych – jedność, w sprawach 
drugorzędnych – wolność, a we wszystkim – miłość” – 
to sformułowanie, będące jednym ze znanych haseł 
Ruchu Kościołów Chrystusowych, często padało na tej 
Konferencji. Całość prowadził Prezbiter Naczelny 
Kościoła – pastor W. Andrzej Bajeński. Poruszano oczy-
wiście również sprawy administracyjne. W ostatnim dniu 
Konferencji swoje zebranie odbyła również Rada 
Kościoła. To były bardzo wypełnione i treściwe dwa dni. 
(red.)
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