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Zbigniew Masewicz: Dzisiaj, w ramach Ewangelicznej Polski, będziemy rozmawiać o 

współpracy. Witam Mariusza, Jana i Marka. Chciałbym wam zadać pierwsze pytanie. 

Kiedy myślicie o współpracy i służeniu sobie nawzajem to, czy jest to potrzebne w 

środowisku ewangelicznym? Czy lepiej po prostu robić to, co robimy „po swojemu” i 

tak będzie lepiej? 

Jan Dróżdż: Dobrze jest organizować rzeczy po swojemu, dlatego że to jest punkt 

wyjścia do wszystkich działań. Tak buduje się tożsamość, która pozwala mi ustalić, 

kim jestem, po co tutaj jestem i jakie zadanie mam do zrealizowania. Wydaje mi się, 

że jeśli społeczność zaczyna od tego miejsca, wtedy ma dobry punkt wyjścia — 

utwierdzona może wychodzić na zewnątrz i nawiązywać relacje. 

Marek Ciesiółka: To jest w ogóle dziwne — tj. sama myśl o tym, że moglibyśmy nie 

współpracować. Jesteśmy jako ludzie istotami społecznymi, a do tego jako Kościół 

tworzymy rodzinę! Dlatego, jeżeli ta współpraca nie wykracza poza lokalną 

społeczność, to nie ma jej też wewnątrz. Czasami wspólnota wierzących może „zjadać 

samą siebie” — próbować sama coś robić i nie zapraszać do tego innych [kościołów 

— dop. red.]. Rodzina, która żyje sama dla siebie, izoluje się — to jest wbrew naturze 

członków i członkiń Królestwa Bożego. 

ZM: No właśnie, wydaje się, że jest to naturalne, ale z drugiej strony dość często 

musimy się przełamywać, aby wyjść „ze swojego podwórka” i zrobić ten krok, by 

służyć sobie nawzajem i współpracować. Czy jesteście w stanie podać przykłady osób, 

od których Waszym zdaniem można uczyć się tego, jak taka współpraca powinna 

wyglądać? 
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Mariusz Jagodziński: Chciałbym jeszcze wrócić do poprzedniego pytania. Wydaje mi 

się, że współpraca [między wspólnotami — dop. red.] naturalnie pomaga nam mieć 

większy wpływ — na przykład na miasto. Zgadzam się z kolegami przedmówcami, że 

warto działać razem. Z jednej strony powinniśmy ustalić swoją tożsamość, a z drugiej 

nie powinniśmy też skupiać się na sobie. Kiedy zaczynamy współpracować z innymi, 

to też pokazujemy w naturalny sposób, że jesteśmy osobami otwartymi. Wierzę, że 

dzięki temu nasze społeczności mogą się rozwijać. 

JD: Jezus powiedział, że „mój Ojciec będzie uwielbiony wtedy, kiedy będziecie mieli 

postawę ucznia — będziecie moimi uczniami”. Tak więc uczniostwo jest czynnikiem, 

który wpływa na wzrost społeczności, jak i każdej osoby w Kościele indywidualnie. 

Myślę też, że jeśli jest taka możliwość, wtedy należy przemyśleć wprowadzenie 

efektywnego procesu uczniostwa we wspólnocie. To ułatwi nam zobaczenie własnych 

braków i będziemy umieć szczerze nazwać to, czego nie mamy, to co nas boli, w czym 

jesteśmy „za krótcy”, czyli po prostu za słabi. Może też wtedy zastanowimy się nad 

tym, gdzie możemy zaspokoić te potrzeby. 

MC: Można by powiedzieć, że z jednej strony do współpracy zachęca nas po prostu 

brak. Nie możemy sami dokonać „pomnożenia”. Zupełnie tak samo, jak z 

posiadaniem dzieci — muszę mieć najpierw żonę. Między społecznościami jest 

dokładnie taka sama zależność. Oczywiście, możemy tworzyć „klony”, ale kojarzą się 

one z czymś bardzo niezdrowym. 

Drugim czynnikiem, który nas popycha do współpracy jest wspomniana natura 

Królestwa Bożego. Dla nas wierzących wspólnotowość, organiczność, budowanie 

różnorodnych elementów razem jest swego rodzaju fundamentem istnienia. W moim 

odczuciu dzisiaj w środowisku ewangelicznym powinniśmy dużo więcej mówić o 

współpracy — szczególnie my, żyjący w indywidualistycznej kulturze zachodu. 

Czasami wydaje się, że damy radę sami, ale musimy trochę mocniej coś „docisnąć”.  

Myślę, że jest to z zasady fałszywa teza. Zarówno jeśli chodzi o ekologię, jak i 

traktowanie naszej planety, czy państwa, czy współpracę między narodami. Może to 

wszystko brzmi trochę jak górnolotne filozofowanie, ale ja odkrywam, że sprawa 

współpracy i jedności, to w mniemaniu wielu chrześcijan pewien „luksus”. „Wow, jak 

oni współpracują, ci to mają prawdziwą jedność”. A przecież to jest ABC 

chrześcijaństwa — to powinna być twarda doktryna, tak jak doktryna Trójcy czy 
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boskości Jezusa. Właśnie tym powinien stać się temat budowania wspólnoty, 

współpracy pomiędzy kościołami i trwania w jedności. To nie może być „towar 

luksusowy”, do którego mamy dostęp, bo okazaliśmy się cnotliwi i chcemy ze sobą 

współpracować. 

MJ: Zgadzam się z Markiem, że takie podejście to swego rodzaju ABC chrześcijaństwa. 

My, ewangeliczni chrześcijanie, czy po prostu wierzący ludzie, powinniśmy być 

przykładem współpracy. Powinniśmy być ludźmi, którzy tworzą dobrą kulturę 

współdziałania i są pionierami, od których inni ludzie — którzy nie znają Chrystusa, 

powinni brać przykład. Powinniśmy pokazywać, jak osiągnąć rzeczy wielkie, nawet z 

małą liczbą osób. Kiedy współpracujemy, szanujemy się wzajemnie, jesteśmy otwarci 

na to, że każdy może dołożyć cegiełkę do wspólnego dzieła, wtedy tak naprawdę 

jesteśmy skazani na powodzenie — oczywiście, jeśli Bóg na to pozwoli. Może to brzmi 

dość trywialnie — w wielu branżach świeckich mówi się np. że niektóre firmy są 

„skazane na sukces”. Jednak ja wierzę, że kiedy chrześcijanie będą ze sobą 

współpracować i zaczną dostrzegać w tym wartość, wtedy będziemy dokładali te 

„cegiełki”, swoje talenty do jednego, wspólnego dzieła, i to z kolei przyniesie 

rozmnożenie. Wtedy będziemy naprawdę mieli coraz większy wpływ na ludzi wokół 

nas, a nasze wspólnoty będą jeszcze bardziej pobłogosławione. 

JD: Zauważam jeszcze jeden problem. Uważam, że jako społeczeństwo dosłownie 

umieramy z powodu choroby zwanej samotnością. Do tego dochodzi silnie 

rozwijający się kult współzawodnictwa oraz powszechnie obowiązująca teza: „Musisz 

sobie poradzić sam, musisz być Alfą”. To jest po prostu zgubny światopogląd. To z 

tego powodu wielu z nas jest samotnych, czy nawet odrzuconych. Wypalamy się 

emocjonalnie, nie będąc otwartymi na przyjaźń, bliskość, relacje, czy po prostu 

pomoc, której zwyczajnie potrzebujemy — każdy z nas. 

ZM: Podsumowując Wasze opinie: jesteśmy sobie potrzebni i możemy uczyć się od 

siebie nawzajem. A gdybyście mieli pomyśleć o obszarach, w których możemy sobie 

pomagać, na co byście wskazali? 

MJ: To ja może odwrócę to pytanie. Ja jestem daleki od pokazywania i wymieniania: 

to, to i to, to, to lub to jest najważniejsze. Myślę, że najważniejsza jest nasza otwarta 

postawa, postawa mojego serca i patrzenia na to, co jest potrzebne, co mnie łączy z 
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drugą osobą czy grupą. Wtedy zastanawiam się nad tym, w czym mógłbym pomóc i 

oceniam, w jakim stopniu jestem otwarty, by wspomóc dane dzieło i je rozwijać. Ta 

chęć pomocy będzie wynikała z relacji z innymi pastorami. Jeżeli jestem w bliskim 

kontakcie z innymi liderami, to w jakiś sposób naturalnie pojawiają się nowe 

perspektywy i pomysły na to, jak je rozwijać. Razem zauważamy płaszczyzny, w 

których możemy razem współpracować. Może na początku to być wspólna modlitwa, 

która potem zamieni się w pomoc potrzebującym. Może to być wspólna 

ewangelizacja, cokolwiek. Jednak jestem daleki od punktowania, co jest właściwe czy 

najważniejsze. Wydaje mi się, że współpraca w każdym regionie czy miejscowości 

będzie wyglądała inaczej. Dlatego rozpocząłbym od tego, z jakimi punktami 

wspólnymi się zgadzamy i co mówi nam serce. 

MC: Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest znalezienie ludzi, przed którymi stoją 

podobne wyzwania do naszych. Kiedy zbiera się grupa osób, których coś łączy, np. 

wspólne dzieło, zawód, cel, czy nawet płeć, to najpierw wszyscy powinni okazać sobie 

wsparcie na poziomie emocjonalnym. Wszyscy zostali postawieni w podobnej roli i 

muszą radzić sobie z niemal identycznymi zadaniami. Kiedy zacząłem uczestniczyć w 

spotkaniach dla pastorów, to pierwszym pomysłem, czy potrzebą, która się pojawiła, 

było dzielenie się naszym osobistym życiem, ponieważ zwyczajnie nie mamy z kim 

omówić tego rodzaju spraw. Okazało się, że najlepszym miejscem do tego byli ludzie, 

którzy przechodzą przez podobne przeżycia. Z tego powodu uważam, że w tym 

wszystkim najważniejsze jest to, by pomóc sobie nawzajem, zanim zaczniemy pracę 

w kierunku wykonania celów i zadań. Musimy stworzyć taką przestrzeń „do 

oddechu”. Może to moje obdarowanie, ale mnie jakoś zawsze bardziej interesowały 

emocje niż zadania. 

Wiem z doświadczenia, że gdy pierwszym krokiem na drodze do współpracy jest 

rzucenie się w wir pracy, to niesie to pewne zagrożenia. Dla przykładu: gdy dwóch 

gangsterów umawia się, że napadną razem na bank, to zaraz po akcji zaczną kłócić 

się z powodu podziału łupu. Wydaje mi się, że jeśli nie zaczniemy od myślenia o 

wspieraniu siebie nawzajem, aby dopiero potem przejść do wspólnego działania, 

zamiast odwrotnie, wówczas może dojść do wywrotki. Zawsze staram się być 

myślami tutaj — czy w tym towarzystwie czujemy się dobrze ze sobą, czy modlimy się 

o siebie, czy możemy porozmawiać o tych samych beznadziejnych sytuacjach, z 

którymi się stykamy, realizując takie-a-takie cele, realizując takie-a-takie dzieło 
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(nieważne, czy kościelne, czy biznesowe). Dopiero później przechodzę do pomysłów 

na to, co z tą grupą ludzi mogę zrobić. 

JD: Tak to jest. Jest takie powiedzenie, które mówi o wspólnym zjedzeniu beczki soli. 

Bliskość, zaufanie, a więc organiczność, która pozwala nam po prostu być razem, 

czuć tzw. miętę czy chemię między sobą — to wszystko tworzy fundament dobrej 

współpracy. To dobry punkt wyjścia do wspólnego budowania, kiedy wiemy kogo 

„mamy za plecami”. Tak zaczynają się wszystkie inicjatywy, które przynoszą wymierny 

owoc — od poznania się i zbudowania zaufania. 

ZM: Dobrze, ale spróbujmy teraz przejść do konkretów. Marek już nieco wspomniał o 

spotkaniach pastorów. Czy wy też możecie się podzielić tym, co konkretnie robicie 

wspólnie z innymi liderami czy też z liderami innych wspólnot? Spróbujmy zachęcić 

naszych czytelników. 

MJ: Może opowiem o tym, co udało się zrobić w Poznaniu. Od wielu lat, też jako 

pastorzy, spotykamy się i modlimy razem. Kilka lat temu udawało nam się 

organizować nawet wspólne wyjazdy. One coś w nas przełamały, zbudowały, a 

odbywające się po nich spotkania całkowicie się zmieniły. Patrząc z perspektywy lat 

można by opowiedzieć o wielu innych inicjatywach wynikających z naszej współpracy. 

M.in. wspólne nabożeństwa kościołów ewangelicznych, na które możemy zapraszać 

naszych sąsiadów, osoby spoza społeczności. Organizowaliśmy weekendy 

uwielbienia i modlitwy, podczas których wielu ludzi z kościołów ewangelicznych 

mogło oddawać Bogu chwałę nieustannie przez czterdzieści osiem godzin. W tym 

roku na przykład odbyła się ewangelizacja we współpracy z No Longer Music, 

organizowana przez Kościół Zielonoświątkowy. Większość z nas także postanowiła 

przyłączyć się do tej inicjatywy — faktycznie biorąc udział w organizacji lub poprzez 

wsparcie finansowe. Gdy planowane są jakieś wydarzenia, wówczas kościoły, które 

mają budynek, po prostu otwierają je na inicjatywy innych społeczności. To też jest 

istotny element współpracy. Wiele lat temu w Kościele Zielonoświątkowym, młodzież 

z różnych kościołów, zainicjowała taki projekt „Bez Granic”, w ramach którego 

spotykają się ze sobą i zapraszają różnych mówców. To też było możliwe dlatego, że 

jako pastorzy znaliśmy się i mogliśmy pomóc naszym podopiecznym. 

MC: Przez kilka lat organizowaliśmy Warszawski Dzień Uwielbienia i Modlitwy. W tej 

chwili zawiesiliśmy tę inicjatywę, ale przez kilka dobrych lat w jedną sobotę w 
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miesiącu, całe dwanaście godzin, poświęcaliśmy na uwielbienie Boga. Zespoły z 

różnych wspólnot, kościołów, prowadziły uwielbienie i modlitwę. 

Z kolei około 15-16 lat temu, lider jednej z warszawskich wspólnot zdecydował się na 

stworzenie chrześcijańskiej szkoły podstawowej. Ten pomysł okazał się interesujący 

dla wielu osób z różnych kościołów, co także zaowocowało współpracą. Niestety, nie 

udało się założyć drugiej szkoły, ponieważ było nas za mało. W ten sposób 

moglibyśmy zagrozić też powodzeniu pierwszej inicjatywy. Wiele osób zaangażowało 

się w ten projekt — także jako pastorzy spotykaliśmy się na terenie tej placówki. To 

było bardzo ciekawe doświadczenie. 

Przez wiele lat mieliśmy w zwyczaju organizować raz na dwanaście miesięcy wspólne 

nabożeństwo dla wszystkich kościołów ewangelicznych. Okazało się to świadectwem 

dla wielu chrześcijan, którzy byli zachęceni faktem, że można takie wydarzenie 

zorganizować — biorąc pod uwagę różnice doktrynalne czy kulturowe, które 

występowały między przedstawicielami naszych społeczności. 

W tej chwili główny obszar współpracy między społecznościami to regularne 

spotkania dla pastorów. Zastanawiamy się nad tym, co możemy robić dalej. Nawet 

podzieliliśmy się na grupy robocze, w których aktywnie dyskutujemy o różnych 

pomysłach. Wszystkie wspólnoty to takie prężnie działające rodziny, więc próbujemy 

znaleźć wspólny cel — to największe wyzwanie, przed którym dzisiaj stoimy. Modlimy 

się razem, uwielbiamy Boga, a nawet spotykamy się, by wypić razem herbatę. 

Pokonaliśmy już strach przed nie rozmawianiem o rzeczach nieważnych, dzięki 

czemu pewnych problemów już jesteśmy w stanie uniknąć. Przez to, że już się znamy, 

nie musimy robić tzw. ćwiczeń na rozgrzewkę, integracyjnych. Regularne spotkania 

pozwalają nam przechodzić od razu do konkretnego działania. 

JD: Z kolei ja chcę opowiedzieć o inicjatywie, która powstała bardzo organicznie. Był 

taki okres, kiedy spędzałem dużo czasu między innymi z Markiem i jeszcze innymi 

dwoma pastorami. Raz zdarzyło się, że w czasie trwania „Wiatrołapu” — obozu 

letniego, mieliśmy czas, aby posiedzieć i porozmawiać o własnej nędzy. O tym, że 

dzisiaj nie mówi się, na czym polega „rozwój serca mężczyzny”, skąd bierze się 

męskość, jak wchodzić w ten świat i mieć dobrze zbudowaną własną tożsamość. Sami 

widzieliśmy, że mamy deficyty i próbowaliśmy je najpierw zdefiniować, a potem 

zaspokoić.  
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W czasie tych poszukiwań trafiliśmy na interesującą książkę: „Męskość — nowe 

spojrzenie” Steve’a Biddulph’a i zainicjowaliśmy cykl spotkań na ten temat. Każdy z 

nas przyjechał na pierwsze wydarzenie z jedną osobą. Po jakimś czasie prosiliśmy, 

żeby te osoby na kolejne spotkanie też zaprosiły jedną, bliską sobie osobę. To 

naprawdę wciąż przynosi efekty! Budujemy się nawzajem, rozmawiamy, działamy, 

rozmawiamy otwartym tekstem. I okazuje się, że mężczyźni potrzebują mówić, 

potrzebują wybrzmieć również w tych dziedzinach, które ich bolą. I myślę sobie, że to 

jest taki naturalny efekt tego, że jesteśmy w bezpiecznym miejscu, gdzie nikt nie 

odrzuca bliskości, w miejscu przyjaźni i możemy użyć tego kapitału dla pomnożenia i 

wzrostu innych ludzi, którzy teraz są w miejscu, w którym my zaczynaliśmy tą podróż.  

ZM: Wspaniale! Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać o współpracy i trosce o siebie 

nawzajem. Mam nadzieję, że to, co pan Bóg rozpoczął przez Was, będzie dalej 

kontynuował na jeszcze szerszą skalę. Dziękuję za rozmowę. 


