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Czy jako wspólnoty ewangeliczne w jednym mieście możemy razem zrobić coś, co 

będzie miłe Bogu, a przy tym tak duże, że zauważy to całe miasto? Czy współpraca i 

współdziałanie z różnymi kościołami ewangelicznymi w mieście jest w ogóle 

możliwa? Adam Piątkowski przedstawia 12 bardzo praktycznych kroków do lepszej 

współpracy, które sprawdziły się w przypadku Wrocławskiego Przymierza Pastorów. 

Adam Piątkowski: Poproszono mnie, żebym się podzielił moimi myślami 

związanymi z tym, jak budować relacje w mieście. Chciałbym, żebyście przede 

wszystkim potraktowali mnie ulgowo. Ja tu nie występuje jako nie wiadomo jaki 

specjalista. Po prostu dzielę się tym, co mi się wydaje ważne i z czym warto byłoby się 

zmierzyć. Stworzyłem takich dwanaście kroków – dwanaście punktów, które może 

komuś się przydadzą. Chciałbym zacząć od tego, że niektóre z tych punktów będą 

takimi trochę truizmami, ale w tych truizmach chciałem przedstawić też bardzo 

praktyczne kroki, więc może to się uda.  

 

1. Grupa pastorska  

Pierwszą rzeczą jest moja pewna sugestia, ponieważ to jest bardzo delikatna sprawa. 

Z tego co słuchałem tutaj wszystkich: czy z Gdańska, czy z Łodzi, czy z Poznania – tam 

gdzie już coś jest, gdzie się zawiązały takie spotkania – może to być niełatwe, my to 

przechodziliśmy w dłuższym procesie. Tą sugestią jest to, żeby te spotkania odbywały 

się w ramach grupy pastorskiej. Często nazywamy grupami pastorskimi grupy, gdzie 

jest reprezentant jakiejś organizacji, reprezentant jakiejś tam fundacji – i pastor, i 

lider z tego samego kościoła co pastor. I myślę sobie, że każde miejsce ma swoją 

formułę i w niej się pewnie dobrze czuje. My odkryliśmy, że łatwiej i dużo praktyczniej 

jest, kiedy ta praca odbywa się bazie pastorów, czyli osób, które odpowiadają za 

kościoły. My mamy Przymierze Kościołów, a Przymierze Pastorów jest reprezentacją 

kościołów. Ale zobaczycie w jednym z kroków, że wcale nie zaniedbujemy budowania 

tego mocnego połączenia z liderami i organizacjami. Ja tylko mówię o takiej 

przestrzeni, że przynajmniej raz w miesiącu spotykamy się z pastorami. Dlatego 

nasza grupa, ta pastorska, liczy w tej chwili piętnaście osób i to są reprezentanci 
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konkretnych kościołów. Więc to jest taka jakby pierwsza sugestia, czy nie warto by 

pomyśleć o tym, żeby jednak mieć tę przestrzeń dla samej pastorskiej pracy. Bo to są 

bardzo konkretne obszary, o których się rozmawia i mówi. I niekoniecznie jest łatwo 

porozmawiać, kiedy ktoś reprezentuje organizację i ma troszeczkę inne cele. Na 

przykład my tak mieliśmy, że liderzy czy prezesi jakichś organizacji często 

wykorzystywali te spotkania do promocji pewnych działań, które chcieli na tym 

pastorskim zaprezentować. I czasami się tak zdarza, że ktoś nas prosi, czy może 

przyjść i to zaprezentować, i my się na to zgadzamy zasadniczo. Ale jako pastorzy 

borykamy się z takimi kwestiami pasterskimi, relacjami, duszpasterstwem. I to nam 

bardzo pomaga. Więc to jest taka pierwsza sugestia.  

 

2. Budujmy relacje 

To jest truizm, ale on zakłada bardzo praktyczny wymiar. Po pierwsze – bądź obecny. 

To jest taka prosta rzecz, ale naprawdę pastorzy muszą sobie powiedzieć, że są; 

nadać w pewnym sensie taki bardzo wysoki poziom wartości takich spotkań. Nie, że 

wpadam raz na pół roku, bo takich też mieliśmy pastorów. Że pojawiam się i przez to 

jestem w tym gronie. Ale to de facto nie ma żadnego przełożenia. Obecność jest tą 

siłą, żeby budować jakąkolwiek relację. A tutaj się zgadzamy z wszystkimi chyba 

wypowiadającymi się, że budowanie relacji jest bardzo fundamentalne. To sobie 

trzeba powiedzieć wśród pastorów: Hej, chłopaki, dziewczyny, bierzemy się po prostu 

w troki i musimy powiedzieć sobie, że jesteśmy po to, żeby to budować. Nawet w 

chwilach trudniejszych. I druga rzecz: budowanie relacji szczególnie poza kontekstem 

spotkań z pastorami. Czyli: jest wartością, żeby się raz w miesiącu spotkać na 

pastorskim spotkaniu. Ale tak naprawdę rzeczy zaczynają pracować, kiedy my mamy 

te kawy poza tym spotkaniem, z indywidualnych spotkań z relacjami. Ja miałem 

ostatnio niesamowity przywilej z kilkoma pastorami wypić kawę i spędzić dwie, trzy 

godziny sam na sam. I okazuje się, że to pcha nas dalej niż niejedno spotkanie 

wszystkich razem. Bo wtedy właśnie wszystkie bariery i granice gdzieś upadają i 

odchodzą. Więc te dwie rzeczy: Jestem obecny na spotkaniach, które organizujemy, i 

druga: Staram się mieć ten kontekst też poza spotkaniem. Bo wiecie sami, że poza 

tymi spotkaniami często takiego kontekstu nie ma, nie ma tego splecenia, współpracy 

czy nawet relacji ze sobą.  
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3. Budujcie Królestwo 

I tu jest bardziej praca nad tą sferą mentalnościową. Bo tak jak tu nasz jeden pastor, 

Wojtek Kowalewski, mówi: „My często budujemy te nasze królestewka”, jak on to 

nazywa. A my mamy budować Królestwo i że ten punkt widzenia Jezusa na nas jest 

zawsze tym patrzeniem z perspektywy Królestwa Bożego. Nie z perspektywy 

lokalnego zboru, chociaż ja wierzę w lokalny zbór i wierzę mocno w jego pracę i 

zaangażowanie, ale musimy rozumieć, że my jesteśmy częścią tego, co Bóg robi. Nie 

tą Alfą i Omegą tego, co Bóg robi, tylko częścią. I my musimy sobie o tym dużo 

mówić, że budujemy Królestwo, a nie po prostu wykorzystujemy platformę 

pastorską, żeby prezentować swoje działania i swoją osobę.  

 

4. Pokora 

Kolejną rzeczą, którą napisałem, która właściwie mogłaby być pierwszą, jest pokora. 

Ktoś mnie zapytał w kolejce, co jest największą przeszkodą w budowaniu relacji 

między pastorami. No to odpowiedź jest dosyć prosta i prawdziwa. I tutaj nie ma co 

kombinować przy niej. To jest pycha! Pycha jest naprawdę największą przeszkodą i to 

są te rzeczy, które są niewyartykułowane, kiedy się spotykamy, a które mogą być 

zrodzone w niektórych sercach. Nieraz w kilku, nieraz w jednym. Gdzie ktoś ma 

wielką potrzebę znaczenia. I ta potrzeba jest tak mocno gdzieś obecna, że ona nie 

jest może wypowiedziana, ale ona ma naprawdę wpływ na budowanie całego 

połączenia tej relacji. Więc obszar pokory, czyli mówienia o tych kwestiach, jawnego 

rozmawiania na ten temat, jest bardzo potrzebny i my jesteśmy w procesie tego. I 

mam tutaj dopisaną taką rzecz, że „nie przychodzę, żeby zaistnieć, ale szukam 

przestrzeni, by sobie służyć”. I pamiętam, że sam wprowadziłem taką zasadę w sobie, 

że zadaję sobie pytanie: W jaki sposób pomagam innym pastorom i czy jest coś 

takiego rzeczywiście praktycznego w tym, jak pomagam? No i gdzieś w takich 

obszarach będących trudnością dla niektórych, udało mi się (samemu lub z siłą 

kościoła naszego) wesprzeć w takiej czy w innej formie innego pastora. I to 

niesamowicie pomagało mi też ustawiać się we właściwej pozycji. Jezus powiedział, że 

jeżeli chcesz być pierwszy – przede wszystkim stań się sługą wszystkich. I to jest, 

mimo że takie truistyczne, prawdziwe po prostu.  
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5. Naucz się szanować różnorodność 

To piąta rzecz, którą chciałbym podzielić się z wami. Różnorodność nie jest 

zagrożeniem. Różnorodność jest naszym darem. To jest coś, dzięki czemu możemy 

mieć dużo szerszą perspektywę Królestwa Bożego. Myślę, że wszyscy mamy 

świadomość, że po części wiemy i po części rozumujemy. Nikt z nas nie ma całej 

Prawdy i nikt nie ma całego Objawienia. I  że ta druga osoba i ta druga perspektywa, 

często bardzo odmienna, jest niezwykle pomocna i jest ogromnym wsparciem i 

wzmocnieniem, właśnie w moim rozumieniu i doświadczaniu Boga. I zauważyłem, że 

ja mam moją osobistą relację z Bogiem. I ja Boga poznaję przez moją osobistą 

relację. Ale im bardziej szanuję drugiego człowieka, tym bardziej zaczynam poszerzać 

swoje zrozumienie Boga o jego relacje z Bogiem, przez szacunek, przyjmując wartość 

tego jako coś prawdziwego. Kiedyś dawałem taki przykład z samochodem, że po 

jednej stronie stał jeden człowiek z samochodu, a po drugiej – drugi. I jeden mówił: 

Słuchajcie, znam samochód. Widziałem samochód. Samochód ma białe światła. A 

drugi stoi i mówi: Słuchajcie, przepraszam, ale on was wprowadza w błąd. Samochód 

ma czerwone światła. I wiecie, nagle jeden stworzył grupę czerwonych świateł, drugi 

stworzył grupę białych świateł. I ciągle po prostu gdzieś walczyli, bo mieli tylko 

częściowe poznanie, zrozumienie samochodu. I teraz wyobraźcie sobie, gdybym ja 

uniżył się do takiego miejsca i powiedział: Słuchajcie, samochód widziałem. 

Samochód ma białe światła. Ale muszę wam powiedzieć, że ma też czerwone. Skąd 

wiem? Bo on mi o tym powiedział. A ja wierzę i ufam jego doświadczeniu. To jest 

dosyć mocny i wysoki poziom. Ale jak zaczniemy szukać wartości i z 

zainteresowaniem rozmawiać o tym, co naprawdę jest totalnie inne niż nasze, to 

nagle po prostu  zaczynamy dojrzewać jako wierzący w ogóle w mieście, w Polsce. 

Jako pastorzy mamy szersze poznanie i rozumienie.  

 

6. Nauczajcie kościoły kultury Królestwa 

Jest dosyć łatwo spotkać się z pastorami, natomiast trudniej jest przekazać tego 

ducha współpracy do kościołów. My musimy sobie przypominać, że trzeba do 

kościołów iść i powiedzieć im, jaki mamy stosunek do siebie nawzajem. I że my 

stoimy przeciwko podziałom w Kościele Chrystusa. I że my błogosławimy każdy 

kościół w mieście. I też zaczęliśmy i do tego zachęcamy, żeby zapraszać pastorów do 

usługiwania w naszym kościele, z tego samego miasta. Bo my wszyscy mamy 

pastorów usługujących z innych miast, bo to jest bezpieczne. Mamy poczucie 
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bezpieczeństwa. Nikt nie zachwyci moich ludzi tak bardzo jak ja. Oni zachwycą, tylko 

że właśnie świat jest dzisiaj tak otwarty, że wszyscy wszystko widzą, gdzie co jest. 

Więc jak ktoś ma zachwycić, to i tak zachwyci. Nie bójcie się tego. Zaproście pastorów. 

Ja mam niedługo przywilej usługiwania w Społeczności Chrześcijańskiej. To jest po 

prostu coś niesamowitego, kiedy pastorzy z kościołów wrocławskich usługują w 

naszym kościele czy gdy ja usługuję w czyimś kościele. To pokazuje i daje sygnał 

ludziom – oni są razem. Oni naprawdę się siebie nie boją. Prosta rzecz a praktyczna.  

 

7. Zaakceptujcie turystykę kościelną jako fakt, na który nie macie wpływu  

I co ważniejsze: nie starajcie się go mieć. Czyli musimy pogodzić się z faktem, że jeżeli 

się zbliżamy do siebie, to turystyka kościelna nie przestanie istnieć. My myślimy: Jak 

się zbliżymy, to dopiero się zacznie. To nie jest prawda. Jest na tym samym poziomie, 

na którym była przed. Tylko że wcześniej była to tak zwana wroga turystyka 

polegająca na tym, że ja muszę być przeciwko temu, co doświadczam tu, żeby pójść 

tam. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj komunikujemy to: Słuchajcie, każdy może odnaleźć 

swoje miejsce. My jako pastorzy nie jesteśmy waszymi policjantami. Nie jesteśmy 

osobami, które mają do waszych dusz prawo. My nie mamy do was prawa. Wiem, że 

można też przez taką manipulację trochę ludźmi sterować. Na przykład dzisiaj 

usłyszałem dowcip: „Czy jest zbawienie poza Kościołem Baptystycznym? No może 

jest, ale po co ryzykować?” (śmiech). Ja mówię w kościele coś takiego: U nas drzwi 

wejściowe są troszkę węziej otwarte niż wyjściowe. Dlatego że aby wejść, muszą 

przejść kurs. Mamy takie coś jak WDJ Start i tak dalej. Ale żeby wyjść, to ja proszę 

tylko o sygnał, że znajduję swoje miejsce gdzie indziej. I chcę się pożegnać. Natomiast 

nie ma u nas czegoś takiego jak – czy mnie pobłogosławisz, czy nie? Wszystkim, którzy 

przychodzą do kościoła, mówię: Już was błogosławię na wyjście. Żebyście już mieli 

podwójne. Błogosławię was na wejście i wyjście. Bóg nas pobłogosławił, nasze wejście 

i wyjście, tak? To dlaczego my mamy tylko wejście błogosławić? Więc musimy się na 

to zgodzić. Musimy mieć miłość między pastorami pomimo tego, że ludzie, z którymi 

często się zwiążemy emocjonalnie, nagle znajdą się w innym kościele. Nie mamy na 

to wpływu. Oczywiście, jeśli jest niewłaściwa postawa pastora, który tak właśnie 

trochę podkopuje, a my o tym nic nie wiemy, to jest inna rozmowa i to jest rozmowa 

z tym pastorem i szczere wyjaśnienie sobie tych rzeczy. Natomiast ludzie 

podróżowali, podróżują i będą podróżować. Stwórzmy tylko ludziom taką atmosferę, 

żeby nie czuli się winni, że znajdują swoje miejsce gdzieś indziej. Tym bardziej zasada 
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jest taka: Jeśli zaciskamy naszą rękę, to rzeczy są nam wyrywane. Ludzie odchodzą. 

Jeśli otwieramy naszą rękę, wtedy jest nam coś kładzione na tę rękę. I to jest bardzo 

ważne. Naprawdę chcę was zachęcić, żebyście wzięli głęboki oddech i pozwolili, żeby 

Bóg przejął tę sprawę. Bo jak wy weźmiecie tę sprawę, to ludzie rzeczywiście zaczną 

uciekać, bo w duchu jest wyczuwalna kontrola. Ludzie nie są głupi. To nie są owce na 

rzeź prowadzone. To są owce, które znają głos Pana. I my musimy się nauczyć tego. 

Oczywiście pewnie dacie z mnóstwo przykładów ludzi, którzy tacy byli i tyle. Ale to nic  

nie zmieni. Czy ja trzymam rękę, czy ja otwieram rękę. No możesz trzymać na siłę 

buntownika, strasząc go piekłem. Choć pewnie to nie tutaj. Ale po prostu to nic nie 

daje, to jest jeszcze gorzej. Bóg będzie się troszczył o twoją służbę, o twoje powołanie, 

bo, jak pamiętasz, ono pochodzi od Niego. 

 

8. Wyjeżdżajcie z pastorami na dwa, trzy dni przynajmniej raz w roku 

W wyjazdach takich dwudniowych, na jedną lub na dwie noce (to jest wprawdzie 

trudniejsze), zrobiliśmy naprawdę niesamowite kroki. To są najmocniej budujące 

połączenia, spotkania dużo mocniejsze niż raz w miesiącu, nawet przez cały rok. 

Jedno takie spotkanie w roku powoduje, że to nas sklei i to mocno. Brak takiego 

spotkania bardzo nas też też rozluźnia. Więc zachęcam was do tego.  

 

9. Stwórzcie miejsce dla organizacji chrześcijańskich i wspólnot dalszych na 

systematyczne spotkania   

Tworzymy takie spotkania przynajmniej raz w roku, gdzie jako Przymierze Pastorów  

zapraszamy przedstawicieli wspólnot i innych organizacji. Na tym spotkaniu potrafi 

uczestniczyć niemalże osiemdziesiąt osób. I to jest fajne dlatego, że te organizacje 

zaangażowały się przez to też w tę wizję, którą zaproponowaliśmy, czyli wizję 

festiwalu. I okazuje się, że oni nie mają jakiejś takiej mocnej potrzeby bycia co miesiąc 

na pastorskim spotkaniu. Ale takie spotkanie, w którym oni są dostrzeżeni przez 

pastorów i czują, że my chcemy razem z nimi współpracować i tworzyć Boże 

Królestwo, okazuje się skuteczne. Więc zachęcam, żebyście nie zaniedbali tych, którzy 

nie są w takich relacjach jeszcze – to jest taka fajna przestrzeń. Możesz ich zaprosić: 

Słuchaj, robimy takie spotkanie. Wiem, że nie chodzisz na nasze spotkania pastorskie, 

ale raz w roku my robimy takie wyjątkowe spotkanie. Chcemy podzielić się tym, co 

robimy i tak dalej. Może przyjdziesz? Tak jak Kuba, który tutaj dzisiaj był, który z 
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kościołów domowych dowiedział się o tym. I mówi, że bardzo chętnie skorzysta. Więc 

jest taka przestrzeń. 

 

10. Organizujecie przynajmniej raz w roku spotkanie jedności  

Pamiętajcie, to wszystko jest propozycją, ok? Po prostu nasz kościół we Wrocławiu 

potrzebuje wiedzieć, że nasza jedność jest widoczna. Musimy ją zamanifestować. Bo 

inaczej to będzie dla nich zrozumiane: „No mają tam jakieś spotkania. Kto to panie 

wie, ludzie różnie gadają”. Ale jeżeli raz w roku spotykamy się jako pastorzy i 

manifestujemy naszą jedność, modlimy się nawzajem o siebie, uwielbiamy wspólnie 

Boga, to jest to mocny sygnał dla kościoła, że po prostu Przymierze Pastorów dalej 

działa. Że Bóg to prowadzi i że niesamowita rzecz jest dla naszego miasta.  

 

11. Zorganizujcie przynajmniej raz w roku coś wspólnie dla miasta  

I widzicie, ja specjalnie gdzieś w jedenasty punkt włożyłem jakiekolwiek działanie, 

dlatego że jest taka pokusa, że jak już razem jesteśmy, to zróbmy coś, róbmy, róbmy. 

No fajnie, to jest super, można wiele rzeczy robić, ale uwierzcie mi, my próbowaliśmy 

zaczynać od robienia i słabo na tym wyszliśmy. Musieliśmy trochę popracować nad 

naszymi relacjami, nad wszystkim. Ale nie można też tego zostawić tak, że w końcu 

nic nie zrobimy. I przynajmniej raz w roku potrzebujemy wyjść z ofertą do miasta. W 

tym czasie wychodzimy z taką większą, bo z tym festiwalem. Ale to nie był tylko 

festiwal. Pamiętam sprzątanie Wałów Nadodrzańskich. I pamiętam, jak zebraliśmy z 

kościołami dla jednej kobiety niepełnosprawnej na remont  komunalnego 

mieszkania. Miasto dawało mieszkanie, my pomogliśmy je wyremontować i był 

dotknięty tym urząd miasta, że my w taki sposób zareagowaliśmy. Najbardziej 

budujemy relacje, jak robimy coś razem. To też bardzo mocno nadaje tempa. 

 

12. Módlcie się i wychodźcie z ofertą pomocy i modlitwy za władze miasta  

I to jest to, czego w ostatnim czasie mocno doświadczamy i to, co było też tu dzisiaj 

mówione z różnych miejsc, że naprawdę władze miasta są poruszone, kiedy są ludzie, 

którzy za nich się modlą, wychodzą z taką ofertą. Ale my mamy przywilej modlenia 

się o naprawdę bardzo osobiste i prywatne sprawy, jeśli chodzi o kwestie współpracy 

z władzami, ale też pomocy i praktycznego działania. Ostatnio na przykład zostałem 

zaproszony na takie spotkanie.  Wchodzę, a tam policja, kuria... Nie wiedziałem, jaka 

to będzie rozmowa w ogóle. Okazało, że oni mnie zaprosili, ponieważ chcą 
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przeciwdziałać wymuszeniom typu „na wnuczka” i „na pana policjanta”, ponieważ 

starsze osoby są we Wrocławiu okradane. Pięć milionów złotych zostało w pół roku 

wyłudzonych z kieszeni emerytów we Wrocławiu na to złodziejstwo. I oni mnie 

zaprosili, żebym jako przedstawiciel ewangelickiego świata zajął stanowisko i 

powiedział, co my możemy zrobić. Czy możemy to ogłaszać w kościołach i uczyć ludzi 

starszych, żeby nie ufali takim różnym „pukaczom” lub dzwoniącym na telefon. Więc 

w taki sposób oni nas zapraszają. My na to reagujemy, to nie jest wiele. Ale dla nich 

jest to niezwykle ważne. Czują, że jesteśmy po ich stronie. 


