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Andrzej Górski:  Dzisiaj mam wyjątkowego gościa – Michała Szlachetkę, pastora 

z podwarszawskiego Otwocka. Cieszymy się, że jesteś. Dziękujemy, że przyjąłeś 

zaproszenie i od razu, proszę, powiedz kilka słów o sobie. 

Michał Szlachetka: Jestem pastorem Kościoła „Droga Życia” w Otwocku. Jednak nie 

zawsze byłem pastorem. Zanim nawróciłem się, byłem narkomanem, handlowałem 

narkotykami w Olsztynie – to dość długa i nieciekawa historia. Nawróciłem się w 

ośrodku dla narkomanów jako osoba bezdomna w 2000 roku i dzisiaj najważniejsze 

jest dla mnie to, że Jezus mnie zbawił. Bóg ma poczucie humoru! 

AG: Z pewnością! To niezwykłe – po czasie wraz z innymi osobami założyłeś 

wspólnotę w Otwocku. Jak to się stało, od czego się to wszystko zaczęło...? 

MS: Cały proces rozpoczął się podczas moich studiów w seminarium – w Wyższym 

Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Radości (Warszawa). Jeśli kiedykolwiek 

tam byłeś, to wiesz, że jest to ośrodek położony w lesie, a wokół niego znajdują się 

domki jednorodzinne. Funkcjonują one jak zamknięte twierdze: ludzie wyjeżdżają do 

pracy w centrum i wieczorem przyjeżdżają, więc właściwie nie ma z nimi żadnego 

kontaktu. Z tego co wiem, to nie za bardzo lubią rozmawiać z ludźmi, którzy np. 

dzwonią do nich przez domofon. To pobudziło mnie do myślenia. Miałem potrzebę 

misji i szukałem możliwości zaangażowania się gdzieś, po prostu. Na jednym ze 

spotkań modlitewnych spotkałem ludzi, którzy tworzyli grupę domową w Otwocku i 

postanowiłem do nich dołączyć. I tak Pan Bóg sprawił, że zaczęliśmy działać razem w 

Otwocku.  

AG: Czy kiedy zaczynaliście pracę nad tworzeniem społeczności w Otwocku, 

mieliście pomoc tzw. kościoła-matki? 

MS: Tak. Członkowie grupy modlitewnej, o której wcześniej wspomniałem, byli 

członkami kościoła na Waliców – I Zboru Baptystów w Warszawie. Kościół na Waliców 



 
 

www.ewangeliczna.pl Strona 2 

 

był takim naszym „kościołem-matką”, który nas wspierał od samego początku i pod 

którego „parasolem” działaliśmy. 

AG: Jak ważne jest otrzymywanie wsparcia od większego Kościoła dla nowo 

założonego Kościoła, zwłaszcza na początku rozwijania społeczności? 

MS: Tak jak w trafnie przytoczonej przez Ciebie metaforze, jest to podobne do relacji 

matka-niemowlę. Dzisiaj wydaje mi się, że sami byśmy sobie nie poradzili. Wspierali 

nas starsi z Kościoła na Waliców, m.in. przyjeżdżali w odwiedziny i głosili kazania. 

Oczywiście nie co tydzień, ale raz w miesiącu, raz na 2 miesiące. Co ważne, wspierali 

nas też finansowo. Wiedzieliśmy, że jeśli będziemy potrzebowali jakiejś pomocy czy 

doradztwa, to możemy na nich liczyć. 

AG: Czyli gdyby teraz powstawał jakiś inny Kościół albo wy chcielibyście założyć 

nowy, to czy bylibyście gotowi do pomocy, wiedząc, że są oni na początku 

swojej drogi? 

MS: Jako społeczność zakładamy nowy zbór na Górze Kalwarii i staramy się, żeby ta 

relacja między „kościołem-matką” a placówką misyjną była jeszcze bliższa, niż ta, 

której my doświadczyliśmy. Nasze doświadczenie było dobre, ale chcemy, żeby to 

było jeszcze lepsze. 

AG: Jak wyglądała Wasza codzienność na początku, na wczesnym etapie 

budowania Kościoła? 

MS: Na pewno nie było łatwo. Zaczęliśmy w 2003 roku, a zbór oficjalnie zarejestrował 

się w 2008 r. Upłynęło więc 5 lat od startu do oficjalnej rejestracji. Zaczęliśmy grupą 7

-10 osób, z czego 7 osób to były bardziej zaangażowane osoby, a reszta to byli 

„sympatycy”. Nie było nas wielu, ale mieliśmy poczucie, że Bóg chce nas używać, choć 

zdecydowanie brakowało nam doświadczenia. Tak jak już powiedziałem, przed 

nawróceniem byłem narkomanem, więc kiedy stałem się wierzącym człowiekiem, to 

umiałem robić dobrze dwie rzeczy: kraść i handlować narkotykami. Na szczęście 

żadna z tych umiejętności nie jest pomocna w zakładaniu kościoła (śmiech ☺). 

Dlatego był to okres nauki, eksperymentów, popełniania błędów, prób, szukania 

właściwego modelu kościoła. Używaliśmy do tego materiałów, szukaliśmy, czytaliśmy, 

jeździliśmy na różne konferencje. W końcu Bóg dostrzegł naszą wielką potrzebę i 

przyprowadził do nas misjonarza, który pracował z nami przez wiele, wiele lat. Był to 

Steven Reece, który jakiś czas temu wrócił już do Stanów Zjednoczonych. Był on 
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jednocześnie dyrektorem organizacji International Mission Board na Polskę i Europę. 

Steven stał się naszym – moim i Piotrka Radkiewicza przede wszystkim (wtedy lidera, 

dzisiaj starszego naszego zboru) – mentorem i doradcą. Był wcześniej na misji w 

Bośni w czasie, kiedy trwała tam wojna. Następnie przyjechał tutaj, do Polski. To 

doświadczony człowiek, z sercem dla Jezusa, z sercem dla misji, z sercem do 

powstawania nowych społeczności i to on nam bardzo pomógł. 

AG: Czyli możemy wysnuć pierwszy, ważny wniosek: kiedy powstaje nowy 

Kościół, to dobrze, by liderzy mieli kontakt z kimś w rodzaju mentora i 

współpracowali z nim blisko oraz by ten ich  prowadził i pomagał stawiać 

pierwsze kroki. Czy tak? 

MS: Zdecydowanie. My zwyczajnie nie wiedzieliśmy, jak zakłada się Kościół, od czego 

powinniśmy zacząć, jak powinno się go prowadzić, jak się do tego zabrać. Z tym 

wszystkim właśnie pomógł nam Steven. Organizowaliśmy „day campy” dla dzieci, 

różne ewangelizacje, stworzyliśmy film „Jezus”, „Bramy Nieba, płomienie piekła” i 

innego rodzaju eventy w mieście. 

AG: Było Was tak mało na początku, a z pewnością zadania mnożyły się w 

oczach. Jak się nimi dzieliliście? Od czego zaczęliście? Jak to się stało, że ta mała 

grupa zaczęła się rozwijać i doszliście do miejsca, w którym jesteście dzisiaj? 

MS: Chyba to właśnie zapał tych 7 osób sprawił, że z chęcią organizowaliśmy wiele 

różnych eventów i podejmowaliśmy różne inicjatywy. Faktycznie, było nas niewielu, 

często byliśmy zmęczeni, i zdecydowanie wszyscy byliśmy wyprani z kasy (śmiech). 

Jednak chociaż tak było, to w naszej głowie wciąż pojawiało się pytanie: jeśli nie my, 

to kto? Wiedzieliśmy, że to Bóg nas powołuje do tego, żeby powstała nowa 

społeczność w mieście, w którym – dzisiaj już sytuacja jest inna (chwała Bogu za to)  –  

nigdy wcześniej nie było żadnej ewangelicznie wierzącej wspólnoty. Wiedzieliśmy, że 

jesteśmy pionierami i że musimy pokonać pewne przeszkody. Zakładanie zboru jest 

ofiarą, liczyliśmy się z tym i choć było nas mało, to staraliśmy się robić bardzo wiele. 

AG: Z chęcią za chwilę zapytam cię o to, jak docierać do Polaków. Jednak zanim 

to, opowiedz proszę o specyfice małego miasta. W Otwocku mieszka ok. 40 tys. 

ludzi, prawda? Szczególnie, że ta miejscowość znajduje się pod Warszawą, więc 

to musi dość mocno wpływać na życie mieszkańców. Jak sobie z tym radzicie? 

Zgaduję, że część ludzi wyjeżdża na cały dzień do stolicy, a gdy wracają do 
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domów późno, są po prostu zmęczeni. 

MS: Faktycznie, spora część społeczności, i w ogóle mieszkańców Otwocka (pewnie 

1/3, może trochę więcej) spędza istotną część swojego dnia w Warszawie. Nawet 

moja żona pracuje w stolicy, więc doskonale wiem, że ci ludzie, często wychodzą z 

domu o godz. 7 (albo wcześniej) i o 7 wieczorem do niego wracają. Są zmęczeni po 

całym dniu pracy, a do tego powrót zajmuje im godzinę w jedną stronę – minimum. 

Ci ludzie zwyczajnie nie mają czasu na wiele spotkań w Kościele. I ta specyfika 

miejsca w ten sposób determinuje życie Kościoła, że musimy skupiać się na 

wydarzeniach, w których osoby żyjące w ten sposób po prostu będą mogły wziąć 

udział. W tygodniu – oprócz wieczornych grup domowych, o których pewnie później 

krótko sobie porozmawiamy – nie za bardzo jest na to czas. 

AG: Zazwyczaj członkowie nowych, dopiero kształtujących się kościołów są 

zorientowani „do wewnątrz” (skupiają się na działaniach mających na celu 

budować wspólnotę – dop. red.). Z tego powodu wiele energii kosztuje 

członków działanie misyjne i wychodzenie na zewnątrz z ewangelią, do ludzi 

niewierzących. A jednak Wy zaczynaliście od 7 osób, a dzisiaj ilu członków liczy 

Wasza wspólnota? 

MS: 85 członków + sympatycy. 

AG: To niezwykłe. Jak to zrobiliście? Jak udało Wam się dotrzeć do nowych ludzi, 

w tym specyficznym, niewielkim mieście? 

MS: To zależy, co masz na myśli, mówiąc o zorientowaniu członków „do wewnątrz”. 

Zgadzamy się z pewnością, że Kościół powinien działać zarówno wewnątrz 

społeczności, jak i na zewnątrz – te dwa cele muszą iść ze sobą w parze. Tak jak dwie 

szyny tworzące tory. W Kościele powinny być widoczne działania skierowane na jakąś 

integrację i wzrost społeczności, uczniostwo, wzrastanie w Chrystusie. Prawdą jest też 

to, że również powinny mieć miejsce inicjatywy skierowane na zewnątrz wspólnoty. 

Kościół nie może być jak Morze Martwe: tzn. że ma tylko wpływ do środka, ale nie ma 

ujścia. To właśnie czyni je martwym! Aby tak nie było, musiałoby istnieć ujście i wtedy 

woda w zbiorniku mogłaby przepływać w obie strony. 

Jak działamy obecnie? Teraz skupiamy się na rozwijaniu grup domowych, 

organizujemy ewangelizacje uliczne, różne eventy. Trochę przestaliśmy już inicjować 

tak dużą ilość wydarzeń ewangelizacyjnych, jak robiliśmy to wcześniej. Powodem 
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tego jest to, że zauważyliśmy, że większe owoce przynosi ewangelizacja indywidualna. 

Staramy się mówić ewangelię ludziom, z którymi po prostu się zaprzyjaźniliśmy, a ci 

jeszcze nie oddali swojego życia Chrystusowi. Ewangelizujemy nie tylko przez relacje, 

ale też przez wyjazdy dla małżeństw, wyjazdy zborowe, na które ludzie są zapraszani 

przez członków wspólnoty i tam także wiele osób szczerze się nawraca. Wciąż jednak 

organizujemy ewangelizacje uliczne, i to nie tylko w Otwocku. Jeździmy też do Grójca, 

Góry Kalwarii, Warki. Wyjeżdżamy już poza swoje miasto i nie skupiamy się tylko na 

nim. 

AG: Powiedz, która z tych wszystkich inicjatyw twoim zdaniem przynosi 

największe owoce w waszym mieście? Albo inaczej. Gdybyś miał wybrać dwa 

sposoby na najbardziej skuteczną ewangelizację i docieranie do nowych osób, 

to które byś wskazał? 

MS: Ewangelizacje uliczne i grupy domowe. 

AG: O! 

MS: W przypadku naszej wspólnoty: tak to wygląda. 

AG: Jasne! Czyli, między innymi, przez grupy domowe ludzie faktycznie 

dołączają do Kościoła? 

MS: Tak. 

AG: Ale jak to jest możliwe? Większość Kościołów, o ile mi wiadomo, prowadzi 

grupy domowe, ale nie zawsze mają one charakter misyjny i ewangelizacyjny. 

Czym w takim razie wasze grupy odróżniają się od innych? 

MS: Nie mam zielonego pojęcia (śmiech)! Myślę, że przede wszystkim to Pan Bóg jest 

Bogiem misji. Misja to jest Jego sprawa. On jest Tym, Który działa i On jest Tym, Który 

zbawia ludzi. My jesteśmy Jego naczyniami i sługami. Naszą odpowiedzialnością jest 

być zawsze gotowym na zwiastowanie Ewangelii i na włączanie innych ludzi w te 

relacje, które mamy między sobą w Kościele. Więc społeczność nie może być taką 

grupą wzajemnej adoracji, właśnie tylko skierowaną „do wewnątrz”, zamkniętą, ale 

musi być otwarta na nowe osoby. I kiedy tak się dzieje, to okazuje się, że jesteśmy 

misjonarzami w każdej sferze naszego życia. W pracy, na zakupach, w szkole. 

Jakkolwiek wygląda, czy z czymkolwiek związany jest nasz dzień. Kiedy poznajemy 

nowych znajomych, współpracowników, przypadkowe osoby na ulicy – zapraszamy 

ich na różne wydarzenia. Na przykład na grupę domową, by nagle miało się okazać, 
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człowiek jest „głodny Boga”, potrzebuje Go i po czasie się nawraca. 

AG: Ok. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że Ty jesteś pastorem i Tobie 

ewangelizacja faktycznie leży na sercu. A co jeśli tak nie jest z resztą Kościoła? 

Jak angażujecie inne osoby we wspólnocie w różne działania? W jaki sposób 

tworzycie taką „kulturę” otwartości, która objawia się tą swobodą w 

zapraszaniu niewierzących na organizowane przez was wydarzenia? 

MS: Przede wszystkim nie chciałbym, by ktoś odniósł wrażenie, że wszystko w naszej 

wspólnocie idzie nam super. Wiadomo, że wszyscy jesteśmy ludźmi i to 

niedoskonałymi. Wielu rzeczy się wciąż uczymy. Natomiast ewangelizacja i głoszenie 

Ewangelii, to nie jest odpowiedzialność jedynie pastora. My wszyscy jesteśmy 

powołani do tego, żeby głosić! To wszyscy ludzie wierzący chodząc po całym świecie 

powinni mieć pragnienie zwiastowania Ewangelii. Na przykład, kilka miesięcy temu, 

kiedy staliśmy pod Biedronką i rozdawaliśmy żywność bezdomnym, to ja nawet nie 

składałem świadectwa. Za to robili to inni, „normalni” członkowie zboru! Mógłbyś 

sobie pomyśleć, że „no, ale to Ty byłeś narkomanem – powinieneś złożyć świadectwo, 

bo przecież to jest mocne!” Okazuje się, że moja historia jest tak samo mocna, jak to, 

że nawrócił się ktoś, kto np. wychował się w rodzinie chrześcijańskiej albo jest 

nauczycielem i tzw. grzesznikiem pod krawatem. Sam nigdy nie był na ulicy, nigdy nie 

był bezdomnym, a jednak się nawrócił. Ta opowieść o odnalezieniu drogi do Boga ma 

taką samą moc jak świadectwo jakiegoś takiego parszywego grzesznika, jak ja.  

AG: Wow, i to jest świetne świadectwo! No właśnie, zanim zaczęliśmy tę 

rozmowę, wspomniałeś mi, że co roku organizujecie wiele chrztów. Jak często 

odbywały się one w ostatnich miesiącach, a jak wiele miało miejsce kilka lat 

temu? 

MS: Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musiałbym prowadzić statystyki – czego nie 

robię. W tym roku mieliśmy już kilka chrztów: zarówno w Otwocku, jak i w Górze 

Kalwarii. Chociaż akurat ludzi ze społeczności w Górze Kalwarii ochrzciliśmy we 

wspólnocie w Warce, więc tak naprawdę chrzest odbył się w Warce. W Warce i rzece 

Warce – a za 2 tygodnie mamy kolejny chrzest, w Otwocku, w rzece Świder. Jak 

widzisz, to nie jest tak, że wybieramy jeden dzień i zbieramy tych ludzi na ten jeden 

chrzest. Raczej staramy się to robić tak, że gdy ktoś po prostu chce się ochrzcić, 

idziemy nad rzekę, np. nad Świder i organizujemy chrzest. Członkowie naszego zboru 



 
 

www.ewangeliczna.pl Strona 7 

 

są otwarci i gotowi na to, by zorganizować całe nabożeństwo nad rzeką, w formie 

pikniku połączonego z chrztem. To jest nawet taki element naszej kultury, że tak 

powiem. Nie jesteśmy przywiązani do jakiegoś miejsca, do budynku, ale tak samo 

dobrze radzimy sobie na zewnątrz. 

AG: Proszę, opowiedz więcej o otwartości waszej wspólnoty. Jak to robicie, że 

udaje się wam organizować tyle chrztów?! :) 

MS: Hm, mówiąc o wspólnotowości, często wymieniam trzy istotne cechy, które 

powinna ona reprezentować: miłość, akceptację i przebaczenie. 

Na przykład ja jestem nawróconym narkomanem, który dzisiaj wygląda tak, jak 

wygląda. Jednak gdybyś siedział ze mną tutaj 20 lat temu, to widziałbyś człowieka, 

który ma włosy skręcone w dredy i zafarbowane na zgniły zielony, wodorostowy kolor 

(kupowałem farbę w specjalnym sklepie!). Stąd mój wygląd, sposób mówienia, jak i 

mój sposób bycia były zupełnie inne, niż te dzisiaj. Nawet pewnie jest to sobie trudno 

wyobrazić. Natomiast, kiedy nawróciłem się i stałem się częścią zboru w Żyrardowie, 

bo to właśnie poznałem Boga, znalazłem w Kościele: miłość, akceptację i 

przebaczenie. Pomimo wszystkiego, co sobą reprezentowałem, subkultury, do której 

przynależałem, Kościół potrafił mnie przyjąć i włączyć do rodziny. Gdy byłem 

bezdomny, ci ludzie dali mi miejsce do życia: zamieszkałem na terenie należącym do 

Kościoła i stałem się tam kimś w rodzaju dozorcy. Jak widać, ta społeczność dała mi 

wszystko, co było mi potrzebne, żeby wrócić do społeczeństwa. I to moje 

doświadczenie bardzo bym chciał przenieść na życie innych społeczności. Tak, aby 

każdy, bez względu na swoje pochodzenie, kolor skóry, status społeczny itp. itd., 

mógł znaleźć w Kościele wspomniane wcześniej miłość, akceptację i przebaczenie. 

Wiem, że ktoś kiedyś nawet napisał książkę na ten temat. Są to dla mnie osobiście 

bardzo ważne wartości, które ja odnalazłem w Kościele i bardzo bym chciał, żeby te 

były odnalezione w społeczności także przez innych ludzi. Z tego powodu, co roku w 

styczniu-lutym głoszę kazania m.in. na ten temat. Innymi słowy: staram się powtarzać 

wizję naszego Kościoła. Co roku o tym głoszę, głoszę, głoszę – jak zacięta płyta! Robię 

to właśnie po to, by poprzez powtarzanie (które jest matką uczenia) te wartości 

weszły nam w krew: Kościół to rodzina; Kościół to nie organizacja; Kościół to nie jest 

budynek; Kościół to jesteśmy my, my tworzymy Kościół, my jesteśmy rodziną i przez 

to jesteśmy otwarci, tak jak powiedziałem wcześniej, na to, żeby inni byli włączani w 

te relacje.  
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AG: Jasne! Ok, to mam jeszcze do ciebie dwa pytania na koniec. Pierwsze - 

jesteś pastorem już wiele lat, gdybyś miał podsumować swoje dotychczasowe 

doświadczenia w tej służbie i wyciągnąć trzy najważniejsze lekcje, którymi 

mógłbyś się podzielić z innymi, to jak by one brzmiały? 

MS: Myślę, że takim najważniejszym wnioskiem byłoby regularne powtarzanie wizji w 

Kościele. Ewangelista Marek, kiedy opisuje powołanie pierwszych uczniów przez 

Jezusa, wskazuje na cel, który przyświecał Jezusowi, kiedy ten powoływał swoich 

apostołów. Tam jest powiedziane, że wezwał do siebie dokładnie tych, których chciał. 

Cała dwunastka jest tu wymieniona – każdy po imieniu. Później ewangelista Marek 

dopisuje, że powołał ich w konkretnym celu. Jest nim to, by ci… po prostu z Nim byli, 

by potem On mógł ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii oraz by mieli moc 

wypędzania demonów. To trzy cele, które przyświecały Jezusowi, kiedy Ten 

powoływał pierwszych uczniów. Dla mnie, jako pastora, te same trzy rzeczy są celem 

mojej całej służby, istnienia i powołania.  

Osoby należące do chrześcijańskiej wspólnoty mają być nie tylko ze mną, ale z 

Jezusem! A to oznacza, że mamy razem uczyć się takiego życia modlitwy, chodzenia w 

obecności Bożej i szukania Jezusa w swoim życiu – po prostu. Moim zadaniem, jako 

pastora, jest uczyć tego ludzi. To jest moje powołanie. 

Robię to oczywiście, aby kolejny cel mógł się wypełnić – żeby ci sami ludzie mogli 

zwiastować Ewangelię. Stąd nie tylko ja mam głosić Dobrą Nowinę, ale razem ze mną 

inne osoby w naszym Kościele. Pełnimy swoją służbę przecież po to, by przygotować 

świętych do dzieła posługiwania, a nie by wszystko robić sami, prawda?  

I ten trzeci cel, moim zdaniem, tak samo ważny, żeby mieli moc wypędzania 

demonów. Niekoniecznie chciałbym tu mówić o samej demonologii, ale powiem po 

prostu, że ludzie tak samo potrzebują dzisiaj uwolnienia, jak potrzebowali go 2000 lat 

temu. Ludzie są związani grzechem, niektórzy są ciężko chorzy… Życie wielu osób 

dzisiaj jest „pokręcone” i z pewnością wiesz, co mam na myśli. Ludzie po prostu 

potrzebują Chrystusa i Ewangelia musi być głoszona w mocy. Ludzie muszą to 

potrafić robić oraz powinni o tym wiedzieć i być gotowi do tego, by usługiwać. Dzięki 

temu ci ludzie, którzy wciąż żyją pod panowaniem szatana, będą mogli spotkać się z 

naprawdę żywą Ewangelię pełną mocy. To ona przemienia życie ludzkie. Czy to przez 

uwolnienie, czy to przez uzdrowienie, czy, po prostu, przez przemienione życie. Po 

raz kolejny powołam się na siebie – kiedyś bezdomny narkoman, dzisiaj siedzę z 
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Tobą, jako mąż, ojciec dwójki dzieci, członek Kościoła. To jest właśnie moc Ewangelii i 

to jest to, o czym mówię. Kiedyś związany, dzisiaj jestem wolny. To jest właśnie 

Ewangelia, która jest głoszona w mocy Bożej, tak jak zresztą to widzimy w Piśmie 

Świętym. 

AG: Na koniec wyobraźmy sobie inną sytuację: ktoś sam lub z grupą innych 

ludzi przychodzi do ciebie i mówi, że chce założyć Kościół. Wiedząc, przez co Ty 

przeszedłeś, co poradziłbyś tym ludziom? Na co szczególnie zwróciłbyś uwagę 

tej tworzącej się społeczności, której członkowie chcą „wyjść” i być tymi 

pionierami – zakładać nowe wspólnoty? 

MS: Jeśli ci ludzie pochodziliby z małego miasta, wtedy, tak jak to było w przypadku 

wspólnoty w Otwocku, na pewno zachęciłbym ich do zachowania cierpliwości. 

Zakładanie zboru w mniejszym mieście w Polsce to często nie jest kwestia pół roku. 

Może w większych miastach tak jest. Wiem, znam takie historie, gdzie Kościół 

powstawał szybciej, natomiast w mniejszych miejscowościach często ten proces trwa 

kilka lat.  

Właśnie dlatego, niektórym osobom może się wydawać, że zwyczajnie łatwiej jest 

założyć społeczność w dużym mieście. Zresztą, wnioskując z zachowania apostoła 

Pawła, ten pewnie w pierwszej kolejności pojechałby do Warszawy i dopilnowałby 

tego, by to w stolicy powstał pierwszy Kościół.  

Obecnie w Polsce potrzebna jest ewangelizacja mniejszych miast, bo w większych już 

istnieje wiele Kościołów – za co chwała Bogu. W samej Warszawie powstało dużo 

różnych wspólnot i jest to prawdziwy powód do radości. Oczywiście, zawsze jest 

miejsce na jeszcze więcej, ale i mniejsze miasta potrzebują choć jednej wspólnoty – 

daj Boże więcej. Z tego powodu musimy działać także w mniejszych miastach. 

Mnóstwo ludzi mieszka na wioskach, więc nie powinniśmy zapominać też o tych 

ludziach. Jednak na tego rodzaju polu misyjnym musimy uzbroić się w cierpliwość. 

Czasami zawiązanie Kościoła zajmuje 5 lat, tak jak w naszym przypadku, a czasami 

może to trwać jeszcze więcej. 

Ludziom, którzy chcieliby założyć nową wspólnotę, zaproponowałbym też udział w 

czymś, o czym nie powiedziałem wcześniej. Oprócz tego, że jestem pastorem w 

Otwocku, jestem też koordynatorem coachingu na takiej platformie, która wspiera 

proces zakładania zborów – nazywa się „M4”. Warto się nią zainteresować, bo jest to 

miejsce, która może wspomóc i wyposażyć liderów kształtującego się Kościoła oraz 
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przeprowadzić przez cały proces.  

To chyba dwie rzeczy, które bym im polecił. Czyli cierpliwość i taka wytrwałość w 

pracy. Niekiedy na konferencjach dla pastorów słyszę, że Polska to taki „kamienny 

grunt”. Może i tak, ale co to oznacza? Według mnie to znaczy, że trzeba zakasać 

rękawy i trochę więcej się napracować niż w innych miejscach na świecie. Ale też 

wcale nie oznacza tego, że Polska to „kamienny grunt, więc przestańmy tu pracować”. 

Po prostu – bierzmy się do roboty! (śmiech) 

AG: Powiedz, jak dotrzeć do M4? 

MS: Wystarczy wpisać w wyszukiwarce hasło „M4 Polska” i nie powinniście mieć 

problemu ze znalezieniem tej platformy.  

AG: Świetnie! Michał, bardzo dziękuję za rozmowę, niech Was Bóg prowadzi i 

błogosławi. 

MS: Dziękuję bardzo. 


